Nuorten ohjaajien palveluskoirakokeiden suomenmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeet
Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 16.8.2018. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2019. Pöivitetty 27.8.2020.

Kilpailun tarkoitus on kannustaa nuoria harrastamaan koirien palveluskoiralajeja sekä osallistumaan
palveluskoirakokeisiin ja antaa heille mahdollisuus kokoontua yhteisen harrastuksen ympärille.
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Kilpailun järjestäminen
Kilpailu järjestetään vuosittain erillisenä kilpailuna.
Kilpailu on epävirallinen.
Kilpailun järjestämisluvan myöntää Suomen Kennelliiton nuorisotoimikunta. Hakemusten tulee olla
Kennelliiton nuorisotoimikunnalla kilpailua edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.
Nuorten ohjaajien palveluskoirakokeiden suomenmestaruuskilpailuiden järjestämisoikeutta voivat
hakea kaikki Suomen Kennelliiton jäsenyhdistykset ja Suomen Kennelliitto.
Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa järjestävä yhdistys, joka kutsuu tuomarin, hankkii
kilpailupaikan ja toimihenkilöt ja ottaa vastaan ilmoittautumiset jne.
Kennelliiton nuorisotoimikunta lahjoittaa palkinnot suomenmestaruuskilpailun kolmelle parhaalle
jokaisessa luokassa ja ikäryhmässä.
Tapahtumaan on varattava ilmainen esittelypiste Kennelliiton nuorisotoimikunnalle.
Järjestäjän tulee neuvotella sponsoriasioista Kennelliiton nuorisotoimikunnan kanssa etukäteen.
Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen
Osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana kilpailija täyttää 10 vuotta ja päättyy sen
vuoden lopussa, jonka aikana kilpailija täyttää 18 vuotta.
Kilpailuun saa osallistua myös toisen henkilön omistamalla koiralla.
Kilpailuun saavat osallistua kaiken rotuiset koirat. Myös monirotuinen koira, jolla on FIX-numero,
saa osallistua.
Osallistuvan koiran tulee suhtautua neutraalisti toisiin koiriin ja kaikkiin ihmisiin. Koiran tulee olla
nuoren hallittavissa kaikissa tilanteissa.
Kukin ohjaaja voi osallistua kokeeseen vain yhdellä koiralla.
Juoksuinen narttu ei saa osallistua kokeeseen.
Kilpailuun ilmoittautuminen ja siitä pois jääminen
Ilmoittautuminen
kokeeseen
ja
siitä
poisjääminen
palveluskoirakokeiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittautumisessa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymäaika.
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Kilpailijoiden ikäryhmäjako ja sijoittuminen
Nuorten suomenmestaruuskilpailu käydään kahdessa eri ikäluokassa, 10–13 ja 14–18 -vuotiaat.
Kilpailija siirtyy vanhempaan ikäryhmään sen vuoden alusta, jonka aikana hän täyttää 14 vuotta.
Kilpailu käydään virallisten palveluskoirakokeiden jälki- ja hakukokeen alokasluokan säännöillä ja
ohjeilla, pois lukien tottelevaisuusosuuden hyppynouto ja vinoesteen ylitys. Tasamaan noudossa
käytetään ohjaajan omaa, tuomarin hyväksymää noutokapulaa. Seuraamisosiossa ei ammuta.
Hakukokeen osalta kilpailu aloitetaan aina tottelevaisuusosuudella. Jälkikokeen osalta kilpailun
osa-alueiden suoritusjärjestys on järjestäjän päätettävissä.
Suoritukset pisteytetään kertoimilla sen mukaan, missä luokassa koira on kilpaillut virallisissa
palveluskoirakokeissa. Kertoimet ovat:
- 1-luokka (koira ei ole vielä kilpaillut tai on osallistunut 1-luokan kokeeseen); kerroin 1,1
- 2- luokka (koira on osallistunut 2-luokan kokeeseen); kerroin 1,05
- 3-luokka (koira on osallistunut 3-luokan kokeeseen); kerroin 1
2- ja 3-luokkien kokeisiin osallistuneilla koirilla käytetään em. kertoimia, vaikka nämä eivät olisi
saaneet ko. luokasta tulosta.
Kilpailuluokat:
- 10-13 -vuotiaat jälkikoe
- 10-13 -vuotiaat hakukoe
- 14-18 -vuotiaat jälkikoe
- 14-18 -vuotiaat hakukoe
Palkinnoille sijoittuakseen koirakon tulee saada kokeesta vähintään virallisten kilpailusääntöjen
mukainen hyväksytty tulos (vähintään 3-tulos).
Jokaisesta luokasta palkitaan kolme parasta ja luokan voittaja on luokkansa Suomenmestari.
Kokeesta tiedottaminen
Järjestävä yhdistys saa markkinoida kilpailuita haluamallaan tavalla.
Kokeeseen ilmoittautumistiedot ja ilmoitusmateriaali tulee toimittaa myös Kennelliiton
nuorisoasioiden hoitajalle viimeistään 6 kk ennen kilpailua. Kilpailua mainostetaan myös Koiramme
-lehden nuorisosivuilla sekä Kennelliiton viestintäkanavilla.
Kilpailun järjestävä yhdistys toimittaa tulokset kilpailusta tiedottamista varten erikseen Kennelliiton
nuorisoasioiden hoitajalle 2 vuorokauden kuluessa kilpailun jälkeen.
Lisäksi
Näiden ohjeiden lisäksi kilpailijan ja koiran osalta noudatetaan soveltuvin osin voimassaolevia
palveluskoirakokeiden sääntöjä ja ohjeita (poikkeuksena osallistumisoikeus kaiken rotuisilla ja
monirotuisilla koirilla).
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevaa Suomen Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä, antidopingsääntöä ja ohjetta vihaisten koirien käyttäytymisestä sekä muita kulloinkin voimassa olevia kokeitaja kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita.
Kennelliiton hallituksella on oikeus poiketa tästä ohjeesta painavasta syystä.
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