KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 20.11.2010
Voimassa 1.8.2011 alkaen.
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KOKEEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

Kanakoirien metsästyskokeiden ensisijaisena tavoitteena on tukea jalostustyötä selvittämällä
osallistuvien koirien käyttöominaisuuksia - metsästysintoa, linnunlöytökykyä, tyyliä, opetuksen
vastaanottokykyä ja luonnetta yleensä. Kokeitten tulee tarjota myös malli korkeatasoisesta
urheilumetsästyksestä ja innostaa näiden rotujen harrastajia mahdollisimman laajasti
osallistumaan metsästyskoirien kennelkulttuurin kehittämiseen.
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KOKEEN LUONNE JA KOELAJIT

Kokeet ovat joko:
1 yleisiä
2 yhdistysten jäsenten välisiä kokeita ja kilpailuja
3 rotukohtaisia kokeita ja kilpailuja.
Lisäksi Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry järjestää vuosittain Kenttien Voittaja kilpailun
ja seuraavat erityiskilpailut: Kultamalja-, Derby- ja Elit –kilpailut.
Koelajit
Kanakoirien metsästyskokeiden koelajit ovat kenttä- (KAKE), tunturi- (KATU) ja metsäkokeet
(KAME). Kaikissa edellä mainituissa kokeissa ja kilpailuissa arvioidaan maastossa olevalla
luonnonvaraisella tai villiintyneellä riistalinnulla koirien metsästysinto, linnunlöytökyky, lintutyö,
tyyli, opetuksen vastaanottokyky ja luonne.
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OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Vastaava koetoimitsija tai ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden
Kokeisiin saavat osallistua kaikki FCI:n seisovien lintukoirien roturyhmän 7 rotujen koirat, jotka
ovat saaneet palkinnon Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (myöh. Kennelliitto)
tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön näyttelyssä.
Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja
rokotusvaatimukset
Kokeisiin ei saa osallistua:
- koira, jota ei ole rokotettu Kennelliiton tai viranomaisten antamien määräysten mukaisesti
- uros, joka on kivesvikainen
- narttu 40 vrk ennen ja 42 vrk jälkeen synnytyksen
- kiimainen narttu
- sairas koira
- koira, joka ei täytä Kennelliiton antidoping- säännön vaatimuksia
- aggressiivisesti käyttäytyvä koira
- vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on suoritettu leikkaus eläimen ulkonäön
muuttamiseksi Maa- ja Metsätalousministeriön asetuksen (1070/2000) vastaisesti.
Kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin voimassa
olevien ohjeiden mukaisesti. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske voittajaluokan kokeita,
joissa ei voida asettaa osallistumiselle rajoituksia.
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4

JÄÄVIYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
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JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton ja kennelpiirien myöntämissä Kanakoirien
metsästyskokeissa (KAKE, KATU ja KAME).
FCI myöntää kansainväliset kokeet. Kennelliitto myöntää valtakunnalliset mestaruuskilpailut ja
maaottelut. Kennelpiirit myöntävät yleiset ja jäsentenväliset kokeet.
Kokeen voi järjestää vain Kennelliiton jäsenyhdistys. Järjestävä yhdistys kutsuu tuomarit ja
nimeää koetoimitsijan ja koetoimikunnan. Järjestävän yhdistyksen on hankittava kokeista ja
tuomareista rotujärjestön lausunto.
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KOKEEN ANOMINEN

6.1
Luvan anoja ja järjestelyvastaava
Kokeen järjestämisluvan anoo ja järjestelyistä huolehtii järjestävä yhdistys.
6.2
Anomisen määräaika
Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
6.3
Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen laji ja luonne, osanottorajoitukset,
koeaika ja -paikka, luokat, osanottomaksu sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja
osanottomaksu suoritetaan, tehtävään lupautunut ylituomari ja hänen varamiehensä sekä
vastaava koetoimitsija.
6.4
Anomus osoitetaan
Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.
6.5
Kokeesta ilmoittaminen/tiedottaminen
Kokeen myöntäjät toimittavat myöntämistään kokeista ja kilpailuista tiedot Kennelliitolle
julkaistaviksi.
7

YLEINEN KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
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YLITUOMARI SEKÄ HÄNEN VARAMIEHENSÄ

Ylituomarina voi toimia vain Kennelliiton tai sen tunnustaman ulkomaisen kenneljärjestön
hyväksymä kanakoirien metsästyskokeiden ylituomari, jolla on voimassa oleva
arvosteluoikeus.
Ylituomarin on oltava Kennelliiton jäsen. Ulkomaalaista tuomaria käytettäessä on hänellä
oltava Kennelliiton hyväksyntä arvostelemiseen.
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MUUT TUOMARIT
3

Kanakoirien metsästyskokeiden KAKE, KATU ja KAME arvostelevan tuomarin on oltava
ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.
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ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN

10.1
Ilmoittautuminen
Kokeisiin ilmoittaudutaan järjestävän yhdistyksen antamaan määräaikaan mennessä ja
ilmoittautumisessa noudatetaan muita yhdistyksen säädöksiä.
10.2
-

Poisjääminen
ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta
poisjäämisestä on ilmoitettava kokeen järjestäjälle ennen kokeen alkua

Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
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ARVOSTELU

Koirien arvostelu tapahtuu tuomarin vapaan harkinnan mukaan. Huomioon otetaan lisäksi
arvostelusta erikseen annetut ohjeet.
Eri rotuihin kuuluvat koirat arvostellaan samojen yleisperusteiden mukaan niin, että kunkin
rodun toisistaan eroavat ominaisuudet otetaan huomioon.
Koiran seisonnalla on linnun lähtiessä lentoon ammuttava ilmaan, jotta koira voidaan palkita.
Lisäksi voidaan määrätä, että joissakin tapauksissa on palkitsemisen edellytyksenä linnun
ampuminen.
Nuorten luokassa ja avoimessa luokassa käytetään laatuarvostelua ja annetaan niin monta
ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kuin koirien suoritukset edellyttävät.
Kilpailuluokissa käytetään järjestysarvostelua ja niissä voidaan jakaa yksi 1., 2., 3.,
4. ja 5. palkinto. Voittajaluokassa tuomari voi rajoittaa palkintojen lukumäärää. Ensimmäistä
(1.) palkintoa ei kuitenkaan voida pidättää, mikäli luokassa jokin koira on palkinnon arvoinen.
Tuomari voi antaa voittajaluokan 1. palkinnon saajalle myös sertifikaatin, jos tuomari pitää
koiran suoritusta käyttövalion arvoisena. Voittajaluokassa sertifikaattia ei voida jakaa
kanakoirien kenttä- tai tunturikokeissa, mikäli osallistujia on vähemmän kuin neljä.
Kokeen jälkeen tuomarin on annettava suullinen lausunto arvosteltavinaan olleista koirista
sekä toimitettava kirjallinen tuomarikertomus 40 vrk:n kuluessa rotujärjestölle.
Koirien arvostelussa noudatettavat yksityiskohtaiset määräykset ovat näihin sääntöihin
liittyvissä tuomariohjeissa, jotka Kennelliitto hyväksyy.
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KOELUOKAT JA KÄSITTEET

12.1

Koeluokat

Nuorten luokka
Nuorten luokkaan saa osallistua koira, joka ei ole täyttänyt 24 kuukautta.
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Avoin luokka
Avoimeen luokkaan saa osallistua koira, joka ei ole oikeutettu osallistumaan voittajaluokkaan.
Voittajaluokka
Metsäkokeen voittajaluokkaan saa osallistua koira, joka on saavuttanut metsäkokeen
avoimessa luokassa ensimmäisen palkinnon (1.).
Kenttä- ja tunturikokeen voittajaluokkaan saa osallistua koira, joka on saavuttanut kenttä- tai
tunturikokeen avoimessa luokassa ensimmäisen palkinnon (1.).
Kenttien Voittaja-, Kultamalja-, Derby- ja Elit -kilpailuun koirat osallistuvat erillisten ohjeiden
mukaan. Ohjeet ovat näiden sääntöjen liitteenä. (Liite 1)
Ulkomaalaisessa omistuksessa oleva ulkomailla rekisteröity koira osallistuu siihen
koeluokkaan, johon sillä on osallistumisoikeus omassa kotimaassaan.
12.2
Noutotesti
Noutotestin järjestämis- ja arvosteluohjeet ovat näiden sääntöjen liitteenä (liite 2). Hyväksytty
noutotesti vaikuttaa avoimen luokan palkintoon tilanteissa, joissa lintua ei ole voitu ampua.
13.

KOIRAN LOUKKAANTUMINEN

Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä.
Keskeyttämisestä päättää arvosteleva tuomari. Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu jää
voimaan.
14.

VASTUUKYSYMYKSET

Koiran omistaja vastaa koiran aiheuttamista ja sille aiheutuneista vahingoista.
15.

KOKEEN SUORITTAMINEN

Kokeiden tulee kaikilta olennaisilta osiltaan olla käytännön metsästyksen kaltaista.
Kokeen alkaessa tai tuomarin vaihtuessa koirat suorittavat aina ensimmäisen koevuoronsa
arvotussa järjestyksessä. Sen jälkeen tuomari voi kokeilla niitä parhaaksi katsomassaan
järjestyksessä.
Kenttä- ja tunturikokeissa koirat kokeillaan pareittain. Metsäkokeissa koirat kokeillaan
pääsääntöisesti yksittäin.
Koiraa ei saa koesuorituksen aikana kytkeä ja siihen ei saa koskea ilman tuomarin lupaa.
Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry rotujärjestönä antaa tarvittaessa kokeitten
toimeenpanoa koskevia määräyksiä.
Näiden sääntöjen liitteenä on Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevia sääntöjä ja
ohjeita, Kanakoirien metsästyskokeiden tuomariohjeet, Erityiskilpailuiden järjestämisohjeet
sekä Noutotestin arvostelu- ja järjestämisohjeet.
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KOKEIDEN TULOKSET

16.1

Tulosten tarkastus
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Kokeen sihteeri tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin
tarkastettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan ja vahvistettava
valionarvoon oikeuttavat tulokset.
16.2

Tulosten lähettäminen

Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä
koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjälle.
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YKSITYISKOHTAISET MÄÄRÄYKSET

Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry rotujärjestönä antaa tarvittaessa kokeitten
toimeenpanoa koskevia määräyksiä.
Näiden sääntöjen liitteenä on Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevia sääntöjä ja
ohjeita, Kanakoirien metsästyskokeiden tuomariohjeet, Erityiskilpailuiden järjestämisohjeet
sekä Noutotestin arvostelu- ja järjestämisohjeet.
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MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry:n yleinen kokous hyväksyy ja vahvistaa Kanakoirien
metsästyskokeisiin KAKE, KATU ja KAME tehtävät sääntömuutokset.
Uudet koe- ja kilpailusäännöt, muutokset voimassa oleviin koe- ja kilpailusääntöihin sekä
kaikki valionarvosäännöt ja muutokset voimassa oleviin valionarvosääntöihin käsitellään vain,
jos näissä säännöissä mainittujen rotujärjestöjen tai liittojen yhdistyksen yleinen kokous on
tehnyt esityspäätöksen.
Sääntö on voimassa valtuuston hyväksymässä muodossa vähintään viisi (5) vuotta, ennen
kuin sitä voi esittää muutettavaksi. Kennelliitto voi erityisen painavista syistä esittää muutoksia
aikaisemmin.
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VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö.
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KENNELLIITON HALLITUS VOI PAKOTTAVISTA SYISTÄ RAJOITTAA KOKEISIIN JA
KILPAILUIHIN OSALLISTUMISTA TAI ANTAA MUITA NIIDEN TOIMEENPANOA KOSKEVIA
ERIKOISMÄÄRÄYKSIÄ.
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KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN TUOMARIOHJEET
Hyväksytty Kennelliitossa 11.4.2019. Voimassa 1.6.2019 alkaen.
1. KOIRIEN ARVOSTELUSSA HUOMIOITAVAT ASIAT
1.1 Linnunlöytökyky
Linnunlöytökyvyllä tarkoitetaan koiran kykyä löytää lintuja metsästystilanteessa. Tehokkuus eli
toistuva lintujen löytäminen hakuerissä on erityinen ansio. Toistuvat törmäykset, tuloksettomat
seisonnat, lintujen menetykset paritoverille ja erityisesti väliinjättämiset alentavat suorituksen
arvoa.
1.2 Haku
Haun on oltava tarmokasta, nopeaa, itsenäistä ja riittävän laajaa kuviohakua, tuulta hyväkseen
käyttävää, etenevää sekä selkeästi linnulle pyrkivää. Tarkoituksenmukainen yhteydenpito,
hyvä ohjattavuus ja maaston peittäminen ovat ansioita. Puurtaminen, eli jälkiin toistuvasti
juuttuminen, oman tai paritoverin juoksujäljen jatkuva toistaminen sekä useat
myötätuulikäännökset laskevat suorituksen arvoa.
1.3 Tyyli
Tyylillä tarkoitetaan koiran tapaa käyttäytyä kaikissa toiminnoissaan rodunomaisesti.
1.4 Seisonta
Koiran seisonnan on oltava kiinteä ja selväpiirteinen. Seisonnan tulee kohdistua suoraan
lintuun. Koiran on pyrittävä pitämään seisomansa lintu. Jos lintu lähtee juoksemaan, on koiran
pyrittävä pysäyttämään se oma-aloitteisesti. Löysä tai toistuvasti makaava seisonta on
suoritusta alentava tekijä.
1.5 Tiedottaminen
Oma-aloitteinen tiedottaminen peitteisessä tai kumpuilevassa maastossa katsotaan koiralle
erityiseksi ansioksi.
1.6 Eteneminen ja lentoonajo
Koiran on luvan saatuaan saatava lintu siivilleen edeten sitä kohti halukkaasti, määrätietoisesti
ja täsmällisesti. Arvoa alentavana on pidettävä hidasta, jäykkää ja epätäsmällistä lentoonajoa.
Arvoa alentavat myös lentoonajo metsästyksellisen etäisyyden ulkopuolella sekä omaaloitteinen lentoonajo.
Ohjaaja ei saa edetä koiran edelle eikä muutenkaan itse vaikuttaa linnun lähtöön. Linnun
lähtiessä lentoon ja ammuttaessa koiran tulisi pysyä rauhallisena ja ohjaajan hallinnassa.
1.7 Nouto
Nouto on määrätietoinen, keskeytymätön suoritus, joka johtaa saaliin talteensaamiseen
mahdollisimman nopeasti. Tuomarin antaman luvan jälkeen ohjaaja saa antaa noutokäskyn.
Suorituksen arvoa laskevana pidetään linnun vahingoittamista ja noudon tarpeetonta
viivyttämistä, oma-aloitteista noutoa sekä noutamasta kieltäytymistä.
1.8 Paritoverin kunnioittaminen
Koira ei saa häiritä toista havaitsemaansa selkeästi seisovaa koiraa. Oma-aloitteinen,
näköhavaintoon välittömästi perustuva paikalleen jäykistyminen eli säestys on erityinen ansio.
1.9 Yhteistyö
Tuomari arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä koko koesuorituksen ajan.
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1.10 Metsästysinto
Metsästysinto kuvastuu koiran kaikessa työskentelyssä haun aikana ja sen pyrkiessä
halukkaasti, sähköisesti ja tarmokkaasti linnuille.
2. KOIRAN SULKEMINEN KOKEESTA
Koira suljettakoon kokeesta, jos se
- toimii niin haluttomasti ja heikosti, ettei sitä voida arvostella
- vihaisuutensa takia osoittautuu haitalliseksi
- seuraa toistuvasti paritoveria tai muuten häiritsee tämän työskentelyä
- on tottelematon ja toimii jatkuvasti omin päin
- suotuisissa olosuhteissa toistuvasti karkottaa linnun sille seisomatta
- toistuvasti törmää lintuihin
- karkottaa tietoisesti linnun, jolle toinen koira seisoo
- seisoo useita kertoja tuloksettomasti
- toistuvasti etenee käskyttä seisonnalta niin, että lintu karkottuu
- ajaa takaa lintu- ja muuta riistaa
- kieltäytyy ajamasta käskystä tervettä lintua lentoon
- hätyyttää kotieläimiä tai poroja
- haukkuu toistuvasti haun aikana
- osoittaa paukku- tai riistapelkoa.
3. PALKITSEMINEN
Palkitsemisessa on sen lisäksi, mitä kanakoirien metsästyskokeiden säännöissä ja näiden
tuomariohjeiden kohdassa 1. on sanottu, otettava huomioon seuraavaa:
3.1 Nuorten luokka. Nuorten luokassa on kiinnitettävä eniten huomiota koirien synnynnäisistä
taipumuksista johtuvaan suorituskykyyn. Koulutuksessa havaittaviin puutteellisuuksiin ei ole
kiinnitettävä niin paljon huomiota kuin muissa luokissa. Nuorten luokassa linnun lähtiessä
lentoon ammutaan ilmaan eikä noutoa vaadita palkitsemiseksi.
3.2 Avoin luokka
Saadakseen avoimessa luokassa ensimmäisen palkinnon koiran on tehtävä täydellinen
lintutyö, johon kuuluu linnun pudottaminen ja sen noutaminen.
Toisen palkinnon saadakseen on koiralla oltava hyväksyttävä lintutyö ja nouto. Toisen
palkinnon voi saada myös hyväksytyllä lintutyöllä ja voimassa olevalla noutotodistuksella.
Kolmannen palkinnon saadakseen on koiralla oltava lintutyö ja sen on osoitettava olevansa
metsästyskelpoinen.
Yllä mainitusta poiketen voidaan metsäkokeessa koira palkita ensimmäisellä palkinnolla, jos
se suorittaa kokeessa kaksi (2) avoimen luokan ensimmäiseen palkintoon oikeuttavan tasoista
lintutyötä, vaikka lintua ei ammuttaisikaan. Ensimmäisen palkinnon myöntäminen tässä
tapauksessa edellyttää, että koiralla on voimassa oleva noutotodistus.
Noutotesti, joka kanakoirien on mahdollista suorittaa, on anottava kulloinkin voimassa olevien
määräysten mukaisesti etukäteen Kennelliitolta tai siltä kennelpiiriltä, jonka alueella noutotesti
järjestetään. Noutotesti voidaan suorittaa joko kokeen yhteydessä tai kokeen ulkopuolella
erillisenä noutotestinä. Mikäli koiralle ammutaan metsästyskokeessa lintu, ei suoritettua
noutotestiä huomioida kyseisen kokeen arvioinnissa. Hyväksytystä testistä annetaan
noutotodistus, joka on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä lukien. Samoin kokeissa
suoritettu hyväksytty ammutun linnun nouto ja siitä saatu noutotodistus ovat voimassa kaksi
vuotta suorituksesta.
3.3 Voittajaluokka
Koiralle on pyrittävä saamaan täydellinen lintutyö voittajaluokan ensimmäiseen palkintoon ja
sertifikaattiin. Voittajaluokan kilvoittelussa viisi finaalin jäljellä olevaa koiraa eivät
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pääsääntöisesti enää menetä palkintojaan, vaan sijoittuvat suoritustensa mukaisesti 1., 2., 3.,
4. tai 5. palkinnolle, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että koiralla on kyseisessä
kokeessa palkintoon oikeuttava lintutyö.
4. YLEISIÄ OHJEITA
4.1 Tuomari arvostelee koiralle ansioksi ja viaksi vain sen, minkä hän itse tai hänen avukseen
nimetty asiantunteva henkilö toteaa.
4.2 Kokeissa ampuu ohjaaja, jolla on aseenkantolupa. Tuomarin niin määrätessä, ohjaajan
lisäksi ampujana voi toimia kanakoirametsästystä tunteva henkilö.
4.3 Hakuerän arvostelu päättyy laatuluokissa kytkemiseen ja kilpailuluokissa kytkemiskäskyyn.
4.4 Ohjaajan vaihtaminen kokeen aikana on sallittu vain tuomarin luvalla.
4.5 Hakuerän aikana ei koiralla saa olla kaulapantaa, mutta tuomari voi harkintansa mukaan
koirien tunnistamiseksi määrätä käyttämään värillistä tunnusta. Ohjaaja saa halutessaan pitää
koirallaan huomioliiviä.
4.6 Koiraa saa ohjata sanoin, vihellyksin ja käsimerkein, paritoveria häiritsemättä.
4.7 Ohjaaja voi ohjata enintään kahta koiraa kilpailuluokan kokeessa.
4.8 Tuomari voi sulkea ohjaajan ja/ tai hänen koiransa pois kokeesta, jos ohjaaja ei noudata
järjestäjän ja tuomarin antamia ohjeita, ohjaaja vaarantaa yleistä turvallisuutta tai
huomautuksista huolimatta käyttää häiritsevästi pilliä tai huutoja.
4.9 Kokeiden aikana on koira pidettävä kytkettynä ennen sen hakuerää ja hakuerän jälkeen.
4.10 Tuomari voi sulkea myöhästyneen koiran pois kokeesta.
4.11 Henkilön, joka kokeessa kantaa tai käyttää ampuma-asetta, tulee ennen kokeen alkua
esittää voimassa oleva metsästyskortti ja aseenkantolupa ylituomarille tai vastaavalle
koetoimitsijalle. Jos hän kieltäytyy näyttämästä kyseisiä lupiaan, hän ei voi osallistua
kokeeseen, eikä ilmoittautumismaksua palauteta.
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Liite 1

KENTTIEN VOITTAJA –KILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 22.4.2010. Voimassa 1.8.2011 alkaen.
1. Tarkoitus
Kenttien Voittaja -kilpailu on Kennelliiton Suomenmestaruuskilpailu voittajaluokan koirille,
jonka voittaja saa arvonimen Kenttien Voittaja koevuonna (M-), mikä merkitään rotukirjaan.
Kilpailun voittaja julistetaan koemaastossa.
2. Kilpailun järjestäminen ja ilmoittautuminen
Kilpailun järjestää vuosittain Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry.
3. Osallistumisoikeus
Kenttien Voittaja -kilpailuun saavat osallistua Kennelliiton rekisteröimät pointterit ja setterit,
jotka ovat saavuttaneet avoimen luokan ensimmäisen palkinnon kanakoirien tunturi- tai
kenttäkokeessa Suomessa tai Pohjoismaissa vastaavassa koemuodossa ja luokassa.
(Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 7.5.2008 (4/08): Valintaohje on voimassa
1.8.2008 alkaen.)

ERITYISKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJEET
Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry:n 11.3.2017 hyväksymät. Voimassa 11.3.2017
alkaen.
KULTAMALJA-KILPAILU
1. Tarkoitus ja soveltamisala
Kultamalja-kilpailu on nuorten pointtereiden ja settereiden kenttäkoe, jossa erityistä huomiota
kiinnitetään osallistuvien koirien synnynnäisiin metsästysominaisuuksiin.
2. Kilpailun järjestäminen ja ilmoittautuminen
2.1 Kilpailun järjestää vuosittain rotujärjestö, Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry.
2.2 Kultamaljaan ilmoittaudutaan kirjallisesti rotujärjestön määrittämällä
koeilmoittautumislomakkeella ja rotujärjestön ilmoittamana ajankohtana.
Ajankohta ilmoitetaan vuosittain rotujärjestön koekalenterissa.
3. Osallistumisoikeus
3.1 Kilpailuun saavat ottaa osaa pointterit ja setterit syntymävuottaan seuraavana vuonna.
3.2 Kultamaljaan osallistuvalla koiralla ei tarvitse olla näyttelytulosta.
4. Koirien arvostelu
4.1 Osallistuville koirille järjestetään alkukarsinta erillisenä koepäivänä, jonka perusteella
valitaan loppukilpailuun osallistuvat koirat. Alkukarsinnassa tuomarit voivat jakaa koirille
nuorten luokan palkintoja. Loppukilpailuun päässeistä koirista tuomari asettaa
paremmuusjärjestykseen viisi.
4.2 Voittajalla on oltava kilpailun aikana hyväksyttävä lintutyö.
4.3 Tuomarin on ilmoitettava kilpailun voittaja koemaastossa ja koirien paremmuusjärjestys
koepäivän iltana.
4.4 Kilpailun voittaneelle koiralle annetaan arvonimi Kultamalja-voittaja koevuonna (KM-), mikä
merkitään rotukirjaan.
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DERBY-KILPAILU
1. Tarkoitus ja soveltamisala
Derby-kilpailu on nuorten kanakoirien kenttäkoe, jossa erityistä huomiota kiinnitetään
osallistuvien koirien synnynnäisiin metsästysominaisuuksiin ja opetuksen vastaanottokykyyn.
2. Kilpailun järjestäminen
Kilpailun järjestää vuosittain rotujärjestö Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry.
3. Osallistumisoikeus
Derby- kilpailuun saavat ottaa osaa pointterit ja setterit syntymävuottaan toiseksi seuraavana
vuonna.
Derby-kilpailuun ilmoittaudutaan kirjallisesti rotujärjestön määrittämällä
koeilmoittautumislomakkeella ja rotujärjestön ilmoittamana ajankohtana. Ajankohta ilmoitetaan
vuosittain rotujärjestön koekalenterissa.
4. Koirien arvostelu
4.1 Osallistuville koirille järjestetään alkukarsinta erillisenä koepäivänä, jonka perusteella
valitaan loppukilpailuun osallistuvat koirat. Alkukarsinnassa tuomarit voivat jakaa koirille
avoimen luokan palkintoja.
4.2 Voittajalla on oltava kilpailun aikana hyväksyttävä lintutyö.
4.3 Tuomarin on ilmoitettava voittaja koemaastossa ja koirien paremmuusjärjestys koepäivän
iltana.
4.4 Kilpailun voittaneelle koiralle annetaan arvonimi Derby-voittaja koevuonna (DV-), mikä
merkitään rotukirjaan.
4.5 Tuomarit voivat jakaa osallistuville koirille avoimen luokan palkintoja.
KASVATTAJAKILPAILU
Derby-kilpailun jälkeen koetoimikunta laskee kokouksessa edellisvuoden Kultamajakilpailuun
ja kyseisen vuoden Derby-kilpailuun osallistuneiden koirien tulosten perusteella, kenen
kasvattamat koirat ovat saaneet kyseisistä kilpailuista suurimman yhteenlasketun pistemäärän.
Kilpailussa loppukilpailuun päässyt koira saa 2 pistettä. Tämän lisäksi voittajat saavat 7
pistettä, 2. sijoitetut 5 pistettä, 3. sijoitetut 4 pistettä, 4. sijoitetut 3 pistettä ja 5. sijoitetut 2
pistettä.
Eniten pisteitä saanut kotimainen kasvattaja saa arvonimen Vuoden kasvattaja ja se merkitään
rotujärjestön vuosikirjaan.
ELIT-KILPAILU
1. Tarkoitus ja soveltamisala
Elit-kilpailu on voittajaluokan pointtereille ja settereille tarkoitettu koe, jossa koirat kilpailevat
yhden kahden tunnin mittaisen erän pareittain.
2. Kilpailun järjestäminen ja ilmoittautuminen
Kilpailun järjestää vuosittain Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry.
3 .Osallistumisoikeus
Elit-kilpailuun saavat osallistua Kennelliiton rekisteröimät pointterit ja setterit, jotka ovat
saavuttaneet avoimen luokan ensimmäisen palkinnon kanakoirien tunturi- tai kenttäkokeessa
Suomessa tai Pohjoismaissa vastaavassa koemuodossa ja luokassa.
Rotujärjestön hallitus määrittelee kulloinkin voimassa olevat tarkemmat osallistumisperusteet.
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4. Koirien arvostelu
4.1 Kilpailussa ei sen luonteen vuoksi järjestetä kilvoittelua.
4.2 Voittavan koiran on osoitettava sertifikaatin saadakseen hyvää kestävyyttä koko kilpailun
ajan.
4.3 Kilpailun voittanut koira saa arvonimen Elit-voittaja koevuonna (Elit-), mikä merkitään
rotukirjaan.

Liite 2

NOUTOTESTIN ARVOSTELU JA JÄRJESTÄMISOHJEET
Hyväksytty Kennelliitossa 22.4.2010 Voimassa 1.8.2011 alkaen
1. NOUTOTESTIN TARKOITUS.
Testin tarkoitus on todeta koirien koulutettavuus, kyky ja halukkuus noutaa riistaa.
2. NOUTOTESTIN JÄRJESTÄMISOIKEUS
Noutotestin voi järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys.
Ennakkoilmoittautumisesta määrää testin järjestäjä.
3. NOUTOTESTIN JÄRJESTÄMISOHJE
Noutotestistä täytetään ainoastaan koirakohtainen pöytäkirja kolmena kappaleena, yksi
koiranomistajalle, yksi rotujärjestölle ja yksi tuomarille.
Noutotestistä ei täytetä erillistä koepöytäkirjaa.
4.NOUTOTESTIN SUORITTAMINEN
Suorituspaikan on oltava riittävän avoin, jotta koiralla on mahdollisuus havaita heitettävä lintu.
Testiin osallistuja huolehtii noutolinnusta, mikäli muuta ei mainita. Noutolinnun tulee olla
hyväkuntoinen riistalintu. Tuomari hyväksyy noutolinnun soveltuvuuden jokaisen koiran
kohdalla ennen suoritusta. Lintu heitetään etumaastoon tuulen päälle noin 20-30 metrin
päähän koirasta. Ampuja seisoo etuviistossa koirasta noin 10 metrin päässä, ja linnun ollessa
ilmassa ampuja ampuu laukauksen joko haulikolla tai 9 mm starttipistoolilla. Koiran on
odotettava rauhallisesti paikallaan ja luvan saatuaan suoritettava nouto. Ohjaaja saa tukea
koiraansa hillityin ääni- ja käsimerkein suorituspaikaltaan. Tuomarin arvostelun kohteena on
koiran rauhallisuus heitettäessä ja ammuttaessa, noutohalukkuus, suoraviivaisuus, riistaote ja
linnun luovutus käteen. Kunkin noutotestin aikana koira saa yhden suorituksen.
5. ARVOSTELU
Tuomari antaa suorituksen jälkeen vapaamuotoisen suullisen arvion koiran toiminnasta.
Arvostelussa käytetään vain arvosanoja hyväksytty tai hylätty.
Noutotesti on erillinen vapaaehtoinen testi. Todistus on pyynnöstä esitettävä osallistuttaessa
avoimen luokan kenttä-, tunturi- ja metsäkokeisiin.
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OHJE KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN YLITUOMARIN
KOULUTUKSEEN JA PÄTEVÖITYMISEEN
Hyväksytty Kennelliitossa 22.4.2010 Voimassa 1.8.2011 alkaen.
YLEISTÄ
1. Koulutuksesta vastaa rotujärjestön Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry:n (myöh.
Kerho) koulutustoimikunnan alainen ylituomari- ja aspiranttikoulutustoimikunta.
2. Toimikunta ylläpitää sellaista koulutusohjelmaa, joka parhaalla mahdollisella tavalla vastaa
niitä odotuksia, joita Kerhon hallitus koulutustoimikunnalta ja tuomareilta edellyttää.
KUINKA ASPIRANTIKSI PÄTEVÖIDYTÄÄN
1. Henkilö täyttää Kennelliiton arvostelu– ja palkintotuomareille asettamat vaatimukset.
(Kennelliiton palkinto-, arvostelu– ja ylituomareiden koulutus ja pätevöityminen sekä toiminta,
voimassa 1.1.1995 alkaen.)
2. Hänen on oltava Kennelliiton ja Kerhon jäsen.
3. Hän osallistuu aktiivisesti Kerhon toimintaan ja sen järjestämiin tilaisuuksiin, ja hänellä on
riittävä käytännön metsästyskokemus.
4. Hän on itse kouluttamallaan koiralla saanut avoimen luokan 1. palkinnon ja kilpaillut
voittajaluokassa tai muuten omaa riittävän tietopohjan eri koemuodoista.
ASPIRANTIN VALINTA
1. Koulutustoimikunnan tehtävä on etsiä jaosten esitysten pohjalta jäsenistöstä
tuomarikoulutukseen soveliaita ja halukkaita henkilöitä, ja esittää heidät Kerhon hallitukselle
hyväksyttäväksi.
2. Kerhon hallitus kutsuu henkilön aspiranttikoulutukseen koulutustoimikunnan esityksen
pohjalta.
KOULUTUS
1. Aspirantiksi valitun henkilön on suoritettava seuraavat Kennelliiton ylituomarin
pätevöitymisohjeen mukaiset kurssit:
- Koetoimitsijakurssi osa I, järjestäjänä kennelpiirit.
- Koetoimitsijakurssi osa II, järjestäjänä alueelliset kanakoiria harrastavat yhdistykset tai
rotujärjestö.
- Ylituomarikurssi osa I, järjestäjänä kennelpiirit.
- Ylituomarikurssi osa II, järjestäjänä rotujärjestö.
2. Aspirantti osallistuu vähintään kaksi kertaa tuomaripäiville ja lisäksi erikseen järjestettäville
aspiranttipäiville kolmen vuoden koulutusjakson aikana.
3. Aspirantin on tehtävä vähintään viisi (5) hyväksyttyä koearvostelua, joista kaksi
metsäkokeissa ja kolme kenttä- ja/tai tunturikokeissa. Kaksi koearvostelua on suoritettava
kilpailuluokissa.
4. Koearvostelut on tehtävä kolmelle (3) eri tuomarille. Tuomarin, jolle arvostelu suoritetaan,
on täytynyt toimia vähintään viisi (5) vuotta ylituomarina.
5. Aspirantti saa itse valita tuomarin ja kokeen, jossa aikoo suorittaa aspiroinnin, sovittuaan
siitä arvostelevan tuomarin kanssa.
6. Koearvostelut on tehtävä NUO/AVO/VOI –luokissa (Kultamalja, Derby, Kenttien Voittaja ja
Elit hyväksytään myös). Kilpailuluokissa on aspiroitava sekä karsinta että finaali.
7. Tarvittaessa koulutustoimikunta yhdessä aspirantin kanssa yksilöi aspirantille erikseen
noudatettavan koearvosteluohjelman, jota hänen on noudatettava.
8. Koulutusjakson aikana aspirantille on eduksi toimia kouluttajana kerhon ja rotujaoksien
koulutustilaisuuksissa sekä kokeissa koetoimitsijana tai ampujana.
9. Aspirantin on koearvostelussaan annettava joka hakuerästä tuomarille lyhyt suullinen
kritiikki sekä ehdotettava pari / kilvoittelujärjestys. Kokeen jälkeen aspirantti antaa tuomarille
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suullisen yhteenvedon kokeen tapahtumista ja ehdottaa tuomarille palkittavaksi / sijoitettavaksi
koirat näkemyksensä mukaisesti.
10. Kolmen hyväksytyn koearvostelun jälkeen aspirantti antaa myös suullisen kritiikin kokeen
jälkeen, edellyttäen että tuomari ensin hyväksyy aspirantin näkemykset kokeen kulusta ja
palkittavista koirista.
11. Kirjallinen koekertomus on lähetettävä aspiroinnin vastaanottaneelle tuomarille 30 päivän
aikana koepäivästä, muutoin aspirointia ei voida hyväksyä.
12. Aspiroinnin vastaanottanut tuomari lähettää viipymättä aspirantin koekertomuksen
kommentteineen allekirjoitettuna ja joko hyväksyttynä tai hylättynä
tuomarikoulutustoimikunnalle.
13. Koearvostelua ei voida hyväksyä, jos kokeessa / kilpailussa ei ole palkittua / sijoitettua
koiraa. (Koulutuksen kannalta on kuitenkin eduksi, että aspirointikertomus tehdään tuomarin
kommentein ja toimitetaan toimikunnalle.)
14. Edellä mainittujen edellytysten täytyttyä aspirantti osallistuu koulutustoimikunnan
järjestämään lopputenttiin.
KOETUOMARIKSI HYVÄKSYMINEN
1. Koulutusohjelman hyväksytysti läpikäytyään ja koulutustoimikunnan esityksestä Kerhon
hallitus esittää Kennelliitolle aspirantin pätevöimistä pointtereiden ja settereiden kenttä–,
tunturi- ja metsäkokeiden (KAKE KATU KAME) ylituomariksi.
ASPIROINNIN VASTAANOTTAVAN TUOMARIN VELVOLLISUUDET
Tuomarin on:
1. Varattava riittävästi aikaa aspirantin kuulemiseen ja kouluttamiseen.
2. Annettava perusteltu raportti aspirantin taidoista ja näkemyksistä koulutustoimikunnalle
aspirantin koekertomuksen yhteydessä.
Arvioitavina asioina ovat ensisijaisesti aspirantin näkemys kanakoirametsästyksestä ja sen
etiikasta, eri koemuotojen ymmärtäminen, sanallinen ja kirjallinen esitys.
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