Nosework-ylituomareiden koulutus-, pätevöinti- ja toimintaohje
Hyväksytty Kennelliitossa 10.3.2021, voimassa 10.3.2021 alkaen

https://www.kennelliitto.fi/en/palkinto-ja-ylituomareiden-koulutus-patevoitymis-ja-toimintaohje
Nosework kokeiden ylituomarikoulutuksessa toimitaan yllä olevan Kennelliiton yleisohjeen mukaan.
Yleisohjeen lisäksi nosework ylituomarikoulutuksessa toteutetaan seuraavia lajikohtaisia ohjeita ja
määräyksiä.
Ylituomarikoulutus peruskurssi
Puollon hakeminen
• Vastaavan koetoimitsijapätevyyden omaava kokelas hankkii oman kotipaikkansa
kennelpiiriltä "Ylituomarihakemus" -kortin (sininen kortti).
• Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti.
• Kokelas laatii koiraharrastuksestaan kattavan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.
• Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton
jäsenyhdistykseltään (yhdistys, rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys, kennelpiiri).
• Ylituomarihakemus ja CV lähetetään oman kotipaikkakunnan kennelpiirin hallituksen
käsittelyyn.
• Kennelpiiri antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta ylituomaritehtävään.
• Kennelpiirin hallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä.
Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen
• Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomarin peruskurssin järjestäjälle.
• Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää.
• Ylituomarihakemus -kortti ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin
koulutuksen järjestäjälle.
• Peruskurssin suoritus on voimassa kaksi seuraavaa kalenterivuotta, minkä aikana on
hakeuduttava ylituomarin lajikohtaiseen koulutukseen.
Lajikohtainen koulutus
Läpäistyään ylituomarikoulutuksen peruskurssin kokelas hakeutuu lajikohtaiseen koulutukseen.
•
•
•

Lajikohtaisen koulutuksen järjestää Kennelliiton Nosework työryhmä koulutusohjelmansa
mukaisesti.
Nosework työryhmä kutsuu koulutukseen hakeutuneista tarpeelliseksi katsomansa määrän
koulutettavia.
Koulutuksen hoitavat nosework ylituomarit sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Ylituomarikokelaan harjoittelu
• Kokelaan on suoritettava yksi harjoittelu jokaisessa kolmessa luokassa kaikkien
etsintämuotojen kokeessa.
• Kokelas sopii harjoittelusta kokeen ylituomarin ja kokeen järjestäjän kanssa hyvissä ajoin
ennen koetta.

•

Harjoittelun ohjannut ylituomari antaa lausunnon harjoittelusta ja sen tarkoituksen
toteutumisesta.

Pätevöinti
•
•
•
•

Käytyään vaadittavat koulutukset ja harjoittelut, anomuksen pätevöittämisestään tekee
kokelas itse.
Anomuksena käytetään Ylituomarihakemus -korttia, johon hankitaan lajikohtaisen kurssin
johtajan sekä harjoittelut ohjanneiden ylituomareiden hyväksymismerkinnät.
Kokelas toimittaa vaadittavilla merkinnöillä varustetun kortin lajikohtaisen kurssin johtajalle
allekirjoitettavaksi. Kurssin johtaja toimittaa kortin Kennelliittoon.
Henkilö katsotaan pätevöidyksi ylituomariksi, kun hän saa asiasta tiedon Kennelliitolta.

Ylituomareiden jatkokoulutus
• Ylituomarin tulee osallistua lajille suunnattuun jatkokoulutukseen ja hoitaa
toimintavelvoitteensa Kennelliiton yleisohjeen mukaisesti.
• Kokeissa tapahtuvien sääntömuutosten jälkeen, ylituomareiden on käytävä uudistettujen
sääntöjen mukainen jatkokoulutus, ennen kuin ottaa vastaan uusia tuomaritehtäviä.
Sähköinen ylituomarikortti löytyy puhelimeen ladattavasta Omakoira Appista, joka toimii kuten
perinteinen kortti.
Ylituomariluetteloa ylläpitää Kennelliitto ja arvosteluoikeuden omaavat nosework ylituomarit löytyvät alla
olevasta linkistä
https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/ylituomarit?qt=135&dist=0

