Valtakunnallisen haukku-ottelun
valintakokeiden järjestämisohje
Hyväksytty Kennelliitossa 11.4.2019, voimassa 1.8.2019 alkaen.

1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN
1.1.
Kukin kennelpiiri järjestää omat karsintakokeensa kennelpiirin hallituksen määräämänä
ajankohtana. Kokeet on pidettävä viimeistään viikkoa ennen kyseisen lohkon valintakoetta.
Karsintakoe järjestetään yleensä kennelpiirin mestaruuskokeen yhteydessä, mutta se
voidaan tarvittaessa järjestää omana rotukohtaisena karsintakokeenakin. Koeanomuksissa
/- ilmoituksissa kyseiset kokeet on mainittava kennelpiirin karsintakokeiksi.
1.2.
Koirien valinnan lohkojen valintakokeisiin ja otteluihin suorittavat kennelpiirien nimeämät
valitsijamiehet. Valitsijamiehen tulee olla ensisijaisesti linnunhaukkukokeen ylituomari tai
kokenut linnunhaukkukokeen palkintotuomari, jolla on linnunhaukkukokeen koetoimitsijapätevyys. Kukin
kennelpiiri nimeää yhden valitsijamiehen ja hänelle varamiehen.
Kennelpiirin nimeämä valitsijamies valitsee karsintakokeeseen osallistuvista koirista kolme
(3) koiraa edustamaan kennelpiiriä. Poikkeuksena Etelä-Hämeen, Salpausselän, Helsingin
Seudun ja Uudenmaan kennelpiirit, joista valitaan kaksi (2) koiraa sekä Ahvenanmaan
Kennelpiiri, josta valitaan yksi (1) koira.
Varakoiria valitaan kussakin kennelpiirissä sama määrä kun ilmoitettuja koiria. Lohkojen
valintakokeisiin koirat valitaan kennelpiirien karsintakokeista Suomen Pystykorvajärjestön
laatiman kennelpiirin karsintakokeen valintaohjeen perusteella.
1.3.
Valitsijamiehen tulee valinnassaan ottaa huomioon sekä piirin karsintakokeen että koiran
aikaisemmin saavuttamat tulokset.
Haukku-ottelun lohkon valintakokeeseen koira voi osallistua, mikäli se on edellisellä tai
kuluvalla koekaudella saavuttanut vähintään yhden (1) LINT 1 -tuloksen, karsintakokeiden
tulokset mukaan luettuna.
Lohkon valintakokeeseen valittavien koirien tulee lisäksi olla palkittu FCI:n tunnustaman
maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään valionarvosäännön
yleisellä FI KVA arvoon vaadittavalla näyttelypalkinnolla eli vähintään laatuarvostelun
palkinto Hyvä (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään.
Mikäli riistakanta on heikko, voidaan mainitusta valintavaatimuksesta poiketa, jos
Pystykorvajärjestön hallitus myöntää tähän luvan. Sitä tarkoittava hakemus on toimitettava
Pystykorvajärjestön hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kennelpiirin karsintakoetta.
Poikkeuksellisissakin oloissa lohkon valintakokeeseen osallistuvalla koiralla tulee
olla saavutettuna elinaikanaan vähintään yksi (1) LINT 1 -tulos.
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Koira saa osallistua vuosittain vain yhden (1) kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa
osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella sen omistaja vakinaisesti asuu.
1.4.
Lohkojen valintakokeisiin valitaan koiria enintään:
Etelänlohkolla neljätoista (14), Lännenlohkolla kolmetoista (13),
Idänlohkolla kaksitoista (12) ja Pohjanlohkolla kaksitoista (12).
Kennelpiirin valitsijamiehen tulee ilmoittaa valintakokeen järjestäjälle valintakokeeseen
osallistuvien koirien, varakoirien ja mahdollisten täydennyskoirien nimet, rekisteritiedot,
karsintakokeen tulos, koetulokset (LINT 1), näyttelytulos ja omistajat osoitteineen sekä
valintakokeeseen tulevien palkintotuomareiden nimet ja osoitteet välittömästi karsintakokeen jälkeen.
Kennelpiirin valitsijamies voi esittää muiden kennelpiirien mahdollisen vajaaedustuksen
varalta omasta kennelpiiristään täydennyskoiria. Täydennyskoiria esitetään ensisijaisesti
kahden (2) LINT 1 -tuloksen yhteenlaskettujen pistemäärien paremmuusjärjestyksen
mukaisesti. Tuloksista vain toinen voi olla koekauden kestävästä kokeesta. Tulokset on
oltava kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta. Edelliseltä koekaudelta hyväksytään vain yksi
(1) tulos.
Täydennyskoiria voidaan esittää myös yhden (1) LINT 1 -tuloksen pistemäärien
paremmuusjärjestyksen mukaan. Tulos on oltava kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta.
Täydennyskoiriksi voidaan esittää myös koiria, jotka eivät ole osallistuneet kennelpiirin
karsintakokeeseen.
Valintakokeen ottelutoimikunta nimeää täydennyskoirat, ensisijaisesti kahden (2) LINT 1 tuloksen yhteispistemäärien paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Jos kahdella (2) tai
useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee koirien järjestyksen korkein yksittäinen
tulos.
Mikäli kahden (2) LINT 1 -tuloksen omaavia täydennyskoiria ei ole riittävästi, niin
täydennyskoirien nimeäminen jatkuu vain yhden (1) LINT 1 -tulosten omaavien koirien
paremmuusjärjestyksen mukaisesti ja lopulta tasatuloksilla tarvittaessa arpa.
Valintakokeen ottelutoimikunnan tulee tiedottaa täydennyskoirien valinnasta vähintään
kolme (3) vuorokautta ennen valintakoetta kennelpiirien valitsijamiehille. Valitsijamiehen
tulee välittää tieto täydennyskoirien valinnasta koiranomistajalle ja nimetä kennelpiiristään
lisäpalkintotuomarit.
Palkintotuomareita on nimettävä kustakin kennelpiiristä yksi (1) jokaista valintakokeeseen
osallistuvaa koiraa kohti ja heidän tulee olla hyvässä ruumiillisessa kunnossa olevia
kokeneita linnunhaukkukokeen arvosteluoikeuden omaavia yli- tai palkintotuomareita.
Haukku-ottelun lohkon valintakokeessa ei saa toimia tuomarina kokeeseen
osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan perheenjäsen.
Palkintotuomarit eivät arvostele oman kennelpiirinsä koiria, mikäli järjestelyt antavat tähän
mahdollisuuden.
Kennelpiirin valitsijamiehen on myös ilmoitettava valintakokeen ottelutoimikunnalle sen
henkilön nimi ja yhteystiedot, jonka kennelpiiri on nimennyt palkintotuomariksi Haukkuotteluun. Lohkon
valintakokeessa piirin valitsijamies toimii oman piirinsä joukkueenjohtajana.
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2. LOHKON VALINTAKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
2.1.
Haukku-ottelun valintakokeet järjestetään jokaisella lohkolla vähintään viikkoa ennen
Haukku-ottelua.
Valintakokeet järjestetään kaksipäiväisinä kokeina siten, että jokaisen koiran on pakko
osallistua ensimmäisen päivän kokeeseen. Toisena päivänä kokeeseen osallistuminen on
vapaaehtoista. Jos koira osallistuu molempina päivinä valintakokeeseen, ottelutulokseksi
muodostuu paremman päivän tulos.
Mikäli koira ei osallistu toisen päivän kokeeseen, on koiranohjaajan ilmoitettava siitä
ottelutoimikunnalle ennen seuraavan päivän arvontatilaisuutta. Koira voi osallistuessaan
molempina päivinä valintakokeeseen saavuttaa kummaltakin päivältä erillisen koetuloksen.
Poikkeustapauksessa
voi Suomen Kennelliitto myöntää valintakokeen pidettäväksi
yksipäiväisinä.
Lohkon valintakokeen toimeenpanossa noudatetaan seuraavaa vuorottelua, jota
kennelpiirit lohkon sisällä voivat vaihtaa:
Idänlohko: Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon kennelpiirit.
Pohjanlohko: Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit.
Lännenlohko: Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan ja Vaasan kennelpiirit.
(Ahvenanmaan kennelpiiri on vapautettu järjestelytehtävistä rajallisten mahdollisuuksien
vuoksi.)
Etelänlohko: Etelä-Hämeen ja Salpausselän kennelpiirit yhdessä, Helsingin Seudun ja
Uudenmaan kennelpiirit yhdessä sekä Kymenläänin ja Varsinais-Suomen kennelpiirit.
Yhteisvastuulliset kennelpiirit voivat järjestää omalla vuorollaan valintakokeen yksin tai
yhdessä. Kokeen anoo järjestämisvuorossa oleva kennelpiiri tai sen jäsenyhdistys
kennelpiirin suostumuksen saatuaan.
Ottelun järjestävä yhdistys tekee ottelua koskevan koeanomuksen alueensa kennelpiirille
joulukuun loppuun mennessä. Kennelpiiri lähettää puoltamansa koeanomuksen heti sen
käsiteltyään Pystykorvajärjestölle. Koeanomus toimitetaan Kennelliittoon
Pystykorvajärjestön lausunnolla varustettuna viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Haukku-ottelun valintakokeen myöntää Kennelliitto.
Valintakokeen ylituomarin tulisi olla kokeen järjestävän lohkon ulkopuolelta.
Ottelun valintakokeen järjestävä kennelpiiri vastaa viimekädessä valintakokeen
kustannuksista. Valintakokeeseen osallistuvien koirien omistajilta peritään
osallistumismaksu, joka on suuruudeltaan sama, jonka Kennelliitto vuosittain vahvistaa
otteluiden osanottomaksuksi.
Valintakokeen järjestäjä vastaa kaikkien kilpailutapahtumaan liittyvien asianosaisten
muonituksesta ja sitä tarvitsevien majoituksesta sekä ylituomarin matkakuluista, mutta ei
koiranomistajien ja palkintotuomareiden matkakuluista eikä valintakokeeseen
osallistuneille koirille ja henkilöille sattuneista tapaturmista.
2.2.
Haukku-otteluun valitaan kultakin lohkolta kolme (3) koiraa ja tarpeellinen määrä
varakoiria. Valintakokeen järjestävän kennelpiirin valitsijamies kerää tiedot valituista
koirista ja ilmoittaa välittömästi Haukku-ottelun ottelutoimikunnalle lohkosta valituiksi
3

tulleiden koirien ja varakoirien nimet, rekisteritiedot, näyttelytulokset ja omistajat
yhteystietoineen sekä kennelpiireistä esitettyjen palkintotuomareiden nimet yhteystietoineen.
2.3.
Valintakokeessa ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet koirat valitaan
Haukku-otteluun sekä seuraavat järjestyksessä tarpeen mukaan varakoiriksi.
Haukku-otteluun nimetään kolmetoista (13) palkintotuomaria siten, että heidät valitaan
lohkoittain pääsääntöisesti niistä kennelpiireistä, mistä otteluun osallistuvat koiratkin
tulevat. Ahvenanmaan kennelpiiristä ei nimetä palkintotuomaria. Haukku-ottelussa ei saa
toimia tuomarina kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan
perheenjäsen.
3. OHJEIDEN NOUDATTAMINEN
3.1.
Kennelpiirin karsintakokeessa ja lohkon valintakokeessa noudatetaan Kennelliiton
vahvistamia linnunhaukkukokeen sääntöjä ja ohjeita sekä tätä järjestämisohjetta.
3.2.
Kennelliitto hyväksyy tätä järjestämisohjetta koskevat muutosesitykset Pystykorvajärjestön
esityksestä.
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