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1. VESIPELASTUSKOKEIDEN TARKOITUS
Vesipelastuskokeiden tarkoituksena on pitää yllä erityisesti landseer- ja
newfoundlandinkoirarotuisten koirien pelastusvaistoa ja uintitaitoa. Kokeella testataan
koiran fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä. Kokeen tarkoituksena on myös kehittää
vesipelastuksen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa, lisätä tietoa koiran
koulutuksesta ja sen soveltuvuudesta pelastustoimintaan vedessä sekä testata koiran
rodunomaisia taipumuksia.
2. KOELAJIT
Vesipelastuskokeet ovat joko yleisiä, yhdistysten jäsenten välisiä kokeita, rotujärjestön
alaisten rotujen kokeita tai kokeita, joihin osallistumisesta määrätään erillisellä
Kennelliiton hallituksen vahvistamalla säännöllä tai ohjeella.
3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
3.1 Osallistumisoikeus
Landseer- ja newfoundlandinkoira -rotuiset, 9 kk täyttäneet, mutta alle 15 kk ikäiset,
Kennelliiton tai FCI:n hyväksymän maan kennelkeskusjärjestön rekisteröimät koirat,
saavat osallistua junioriuokkaan.
Avoimiin koeluokkiin saavat osallistua 12 kk täyttäneet, Kennelliiton tai FCI:n
hyväksymän maan kennelkeskusjärjestön rekisteröimät, myös muut kuin em. rotuiset
koirat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti soveltuvuuskokeen.
3.2 Osallistumisrajoitukset
Kokeeseen voi osallistua enintään 14 koiraa. Kokeeseen tulee osallistua vähintään viisi
(5) koiraa, jotta koe voidaan järjestää. Kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa
kokeeseen osallistuvien koirien lukumäärä voimassa olevien Kennelliiton
rajoitusmääräysten mukaisesti.
Koiralla on oikeus osallistua saman kokeen aikana vain yhteen luokkaan ja sama(t)
ohjaaja(t) saa kilpailla vain yhdellä koiralla kussakin luokassa.
Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja
rokotusvaatimukset.
Kokeeseen ei saa osallistua:
-

sairas koira
kiimainen narttu
kantava narttu kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen odotettua
penikoimista ja neljäkymmentäkaksi (42) vuorokautta penikoimisen jälkeen
koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia
koira, joka on selvästi vihainen ihmisille tai toisille koirille

Vastaava koetoimitsija ja ylituomari tarkastavat osallistumisoikeuden.
4. JÄÄVIYDET
Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä.
5. JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton hallituksen ja kennelpiirien
myöntämissä vesipelastuskokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet. Kennelliiton
hallitus myöntää valtakunnalliset mestaruuskokeet, niiden valintakokeet ja maaottelut.
Kennelpiirit myöntävät yleiset ja jäsentenväliset vesipelastuskokeet.
6. KOELUVAN ANOMINEN
6.1. Luvan anoja ja järjestelyvastaava
Kokeiden toimeenpanoluvan anoo kokeen järjestävä yhdistys, jonka pitää olla
Kennelliiton jäsen. Rotujärjestön/järjestöjen jäsenyyttä pidetään suotavana. Kokeen
järjestelyistä huolehtii järjestävä yhdistys.
6.2. Anomisen määräaika
Kokeet on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
6.3. Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi ja luonne,
osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, kilpailuluokat, osanottomaksun suuruus sekä
kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään
suostunut ylituomari sekä vastaava koetoimitsija.
6.4. Anomus osoitetaan
Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään.
6.5. Kokeesta ilmoittaminen/tiedottaminen
Kennelpiirit toimittavat myöntämistään virallisista kokeista listan Kennelliiton
julkaistavaksi.
7. YLEINEN KOKEIDEN JA KILPAILUJEN AJANKOHDAN SIIRTO TAI
PERUUTTAMINEN
Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä.
8. YLITUOMARI
Kokeen ylituomarin tulee olla Kennelliiton hyväksymä ko. koemuodon ylituomari, jolla
on voimassa oleva arvosteluoikeus ja voimassa oleva ylituomarikortti.
Ylituomarin tulee olla Kennelliiton ja vesipelastuskoetoimintaa harrastavan rotujärjestön

jäsen ja mielellään järjestävän seuran ulkopuolelta.
Ylituomari ei voi toimia koetoimitsijatehtävissä arvostelemassaan kokeessa.
9. PALKINTOTUOMARIT
Kokeen palkintotuomarin tulee olla pätevöity ko. koemuodon palkintotuomari, jolla on
voimassa oleva arvosteluoikeus ja voimassa oleva palkintotuomarikortti.
Palkintotuomarin on oltava Kennelliiton ja vesipelastuskoetoimintaa harrastavan
rotujärjestön jäsen.
Palkintotuomari ei voi toimia koetoimitsijatehtävissä arvostelemassaan kokeessa.

10. KOETOIMITSIJAT
Kokeen vastaavan koetoimitsijan tulee olla vesipelastuskokeeseen pätevöity
koetoimitsija, jolla on voimassa oleva pätevyys.
Kokeen muiden toimitsijoiden tulee olla vesipelastuskokeeseen perehtyneitä henkilöitä.

11. KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN
11.1 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kokeisiin on tehtävä kokeen järjestäjän ilmoittamalla tavalla, kuitenkin
vähintään 7 päivää ennen koetta. Ilmoittautumisen mukana tulee toimittaa kuitti
osanottomaksusta.
11.2 Jälki-ilmoittautuminen
Kokeen järjestäjällä on oikeus hyväksyä jälki-ilmoittautumisia ja halutessaan periä
niistä kaksinkertainen osanottomaksu.
11.3 Poisjääminen
Mikäli koirakon osallistuminen kokeeseen perutaan ilman pätevää syytä, ei
osallistumismaksua palauteta. Päteväksi syyksi katsotaan todistetusti koiran alkanut
kiima sekä koiran tai omistajan sairaus, joka estää koirakon osallistumisen.
Poisjäämisestä on ilmoitettava kokeen järjestäjälle mahdollisimman pian ja viimeistään
ennen kokeen alkua.

13. KOELUOKAT
Kokeessa on viisi eriasteista luokkaa.
Soveltuvuuskoe (SOVE)
Soveltuvuuskoe järjestetään alokasluokan sääntöjen mukaan niille koirille, jotka
haluavat osallistua avoimeen kokeeseen. Mikäli koira ei kolme kertaa

soveltuvuuskokeeseen osallistuttuaan suorita sitä hyväksytysti (vähintään 3. tulos), ei
sillä ole enää oikeutta uusintaan. Landseerien ja newfoundlandinkoirien ei tarvitse
suorittaa soveltuvuuskoetta.
Junioriluokka (JUN)
Landseereille ja newfoundlandinkoirille, jotka ovat iältään vähintään 9 kk, mutta alle 15
kk. Luokka on epävirallinen.
Alokasluokka (ALO)
Koirille, jotka ovat täyttäneet 12 kk ja jotka eivät ole saavuttaneet kahta 1. palkintoa
vesipelastuskokeen alokasluokassa.
Avoin luokka (AVO)
Koirille, joilla on kaksi 1. palkintoa vesipelastuskokeen alokasluokasta.
Voittajaluokka (VOI)
Koirille, joilla on kolme 1. palkintoa avoimesta luokasta.

Vesipelastusvalion arvo (FI VPVA)
Suomen vesipelastusvalion arvo (FI VPVA) määräytyy Kennelliiton valioarvosäännön
perusteella.
Koira saa vesipelastusvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto vesipelastuskokeen
voittajaluokassa vähintään kahdelta ylituomarilta sekä vähintään laatumaininta "hyvä"
näyttelyssä.

14. KOKEEN KULKU JA ERILLISOHJEET

14.1 Kokeen ja koesuorituksen alkaminen ja päättyminen
Kokeen katsotaan alkavan puoli tuntia ennen ensimmäistä koesuoritusta.
Koesuoritukset alkavat koiran tullessa koealueelle.
Ylituomari antaa kilpailijalle luvan liikkeiden suorituksiin, ellei arvosteluohjeissa toisin
mainita.
Koe katsotaan päättyneeksi tunnin kuluttua viimeisen luokan palkintojenjaosta.
14.2. Koeliikkeen keskeyttäminen
Arvostelu keskeytetään, jos
- koira joutuu ilmeiseen hengenvaaraan tai loukkaantuu kesken suorituksen
- järjestäjien koevälineet rikkoutuvat kesken koesuorituksen
Jos koira loukkaantuu kokeen aikana, koe keskeytetään kyseisen koiran osalta. Koira
saa siihen mennessä ansaitsemansa ansiopisteet. Ratkaisun keskeyttämisestä tekee
tuomari.
Jos keskeyttäminen johtuu koevälineiden rikkoutumisesta, on koiralla oikeus uusia

kyseinen koesuoritus.
Koepöytäkirjaan merkitään keskeytyksen syy ja koira saa tulokseksi siihen mennessä
saavuttamansa pisteet.
Päätöksen suorituksen keskeyttämisestä voi tehdä myös koiran ohjaaja niin
halutessaan.

14.3 Sulkeminen kokeesta
Koira suljetaan pois kokeesta, jos se kokeen aikana tottelemattomuudellaan häiritsee
kokeen kulkua tai on selvästi haluton työskentelemään.
Koira suljetaan kokeesta myös, kun koiranohjaaja tahallisesti rikkoo sääntöjä tai ei
noudata tuomarin kehotuksista huolimatta ohjeita ja määräyksiä.
Mikäli koiraa avustetaan ulkopuolelta, suljetaan se pois kokeesta.
Jos koiran ohjaaja kurittaa koiraansa koealueella, suljetaan ohjaaja ja koira pois
kokeesta.

15. KOHTUUTON HÄIRIÖ KOKEEN AIKANA
Mikäli koiran koesuorituksen aikana ilmenee ulkopuolinen tahaton kohtuuton häiriö, voi
ylituomari harkintansa mukaan antaa luvan koesuorituksen uusintaan.
Kohtuuttomaksi häiriöksi voidaan katsoa esimerkiksi moottoriveneen ajaminen
suorituspaikan poikki suorituksen aikana. Kohtuutonta häiriötä aiheuttaa myös koira,
joka ei ole suorittamassa tehtävää, mutta on vapaana koealueella.
16. VASTUUKYSYMYKSET
Koiran omistaja vastaa koiralle aiheutuneista ja koiran aiheuttamista vahingoista
kokeen aikana.
16. ROTUKOHTAINEN ARVOSTELU JA KOKEEN ARVOSTELUPERUSTEET
Kaikki kokeeseen osallistuvat rodut arvostellaan samoin perustein. Arvosteluperusteet
määritellään näiden sääntöjen liitteenä olevissa arvostelu- ja tulkintaohjeissa.
Arvostelu
Koirat arvostellaan JUN-, SOVE-, ALO-, AVO- ja VOI-luokissa, kaikki rodut samoin
perustein. Koeliikkeet ja niiden arvostelu suoritetaan kokeen arvosteluohjeiden
mukaisesti.
Ansiopisteet
Jokaisesta osasuorituksesta koira saa virheettömällä suorituksella siitä määritellyt
ansiopisteet. Tästä pistemäärästä vähennetään mahdollisesti kertyneet
virhepisteet/osasuoritus.

Koiran lopullinen pistemäärä saadaan, kun ansiopisteistä vähennetään virhepisteet.
Jos virhepisteiden määrä osasuorituksessa on suurempi kuin ansiopisteiden, eivät
pisteet mene miinukselle.
Paremmuusjärjestys
Mikäli luokan kolmen parhaan koiran loppupisteet menevät tasan, ratkaisee
luokkasijoituksen kokonaisaika. Koiran kaikkien koeliikkeiden suoritusajat lasketaan
yhteen ja nopein koira voittaa. Jos koirien kokonaissuoritusajatkin ovat samat, koirat
sijoittuvat samalle sijalle.
Palkintosijat
Junioriluokan maksimipisteet ovat 50.
Ykköstuloksen koira saa 43 pisteellä, kakkostuloksen 36 pisteellä ja kolmostuloksen 30
pisteellä.
Soveltuvuuskokeen maksimipisteet ovat 100.
Soveltuvuuskokeessa suoritus on hyväksytty, kun koira saa vähintään 65 pistettä.
Alokasluokan maksimipisteet ovat 100.
Ykköstuloksen koira saa 90 pisteellä, kakkostuloksen 80 pisteellä ja kolmostuloksen 65
pisteellä.
Avoimen luokan maksimipisteet ovat 100.
Ykköstuloksen koira saa 90 pisteellä, kakkostuloksen 80 pisteellä ja kolmostuloksen 65
pisteellä.
Voittajaluokan maksimipisteet ovat 100.
Ykköstuloksen koira saa 90 pisteellä, kakkostuloksen 80 pisteellä ja kolmostuloksen 65
pisteellä.
Junioriluokassa saa 30:llä pisteellä hyväksytyn tuloksen. ALO, AVO ja VOI-luokissa
saa 65:llä pisteellä hyväksytyn tuloksen.

18. KOKEIDEN TULOKSET
18.1. Tulosten tarkistaminen
Kokeen sihteeri tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä
Kennelliiton koepöytäkirjaan sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä
ylituomarin tarkistettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan
ja lisättävä tuomarinumeronsa nimen yhteyteen sekä vahvistettava valionarvoon
oikeuttavat tulokset.
Jos kokeessa on useampi ylituomaria vastaava tuomari, tulee heidän nimensä ja
tuomarinumeronsa merkitä koepöytäkirjan huomautussarakkeeseen arvostelemansa
koiran kohdalle. Vastaavan koetoimitsijan nimi tulee merkitä koepöytäkirjaan.
18.2. Tulosten lähettäminen

Kokeen järjestäjän on lähetettävä ylituomarin tarkistamat ja vahvistamat koepöytäkirjat
sekä koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan
myöntäjälle.
19. VESIPELASTUSKOETOIMIKUNTA
Vesipelastuskoetoimikunnan tehtävänä on ohjata ja kehittää koetoimintaa sekä
huolehtia tarvittavien koulutustilaisuuksien järjestämisestä.
Toimikunta tekee tarvittavat sääntömuutosehdotukset ja esittää ne edelleen
Kennelliitolle. Toimikuntaan kuuluu kuusi (6) jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka
nimetään kaksivuotiskaudeksi. Suomen Landseeryhdistys ry nimeää toimikuntaan 3 +
1 jäsentä ja Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry 3 + 1 jäsentä. Toimikunnan
jäsenten tulee olla hyvin perehtyneitä vesipelastusharrastukseen. Toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Jäsenten tulee olla oman rotujärjestönsä ja
Kennelliiton jäseniä.
20. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN
Vesipelastuskoetoimikunta esittää sääntömuutokset Kennelliiton valtuuston
vahvistettaviksi.
Näihin sääntöihin liittyvien ohjeiden osalta vahvistuksen suorittaa Kennelliitto.
21. ERIMIELISYYDET JA VALITUKSET
Noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevia yleisiä sääntöjä.
22. PAKOTTAVAT SYYT
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin
osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

Näitä sääntöjä täydentävät vesipelastuskokeen koe- ja arvosteluohjeet ja Kennelliiton
yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet (liitevihko).

