YLEINEN SÄÄNTÖ KOSKIEN KOE-, KILPAILU- JA VALIONARVOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMISTÄ TAI
MUUTTAMISTA
Valtuusto päätti 22.11.2009: 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.
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita
niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
Hallituksen päätös 5.10.2017:
Hallitus päätti, että 1.1.2018 alkaen luonnetesti- tai MH-luonnekuvauksen tulosta ei hyväksytä enää
valionarvovaatimuksiin. Nyt voimassa olevat valionarvovaatimukset säilyvät siihen saakka, kunnes rodun
JTO päivitetään.

KILPAILULUOKAT KOKEISSA JA KILPAILUISSA
Kennelliiton valtuusto päätti 15.11.1997 seuraavaa:
Luokanvaihto kokeissa ja kilpailuissa:
Koiran, joka kokeessa on saavuttanut ylempään luokkaan tai muuhun vastaavaan oikeuttavan tuloksen on
myös kilpailtava tuloksen oikeuttamassa luokassa, mikäli ko. koemuodon säännöissä ei ole kirjattuna
siirtymäkautta tai muuta erillistä määräystä luokan vaihdosta.

ILMOITTAUTUMISEN TÄYDENTÄMISTÄ ILMOITTAUTUMISAJAN JÄLKEEN.
Hallitus on päättänyt 13.8.1996, että arvokilpailuihin tähtäävissä valintakokeissa tulee koirien
osallistumisehdot täyttyä jo ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä).

LEIKATTUJEN (KASTROITUJEN) UROSTEN OSALLISTUMINEN KOKEESEEN/KILPAILUUN
Valtuusto päätti 7.5.1994 että kastroitujen urosten osallistuminen kokeisiin ja kilpailuihin hyväksytään, mikäli
niillä on aikaisemmin todettu normaalit kivekset ja koiralla on Kennelliiton eläinlääkintälomakkeen mukainen
eläinlääkärintodistus kivesten poistosta.
Leikatut urokset rinnastetaan normaalikiveksisiin koiriin ja ne voivat saavuttaa valionarvon ja SM-tittelin.
Edellä mainittu koskee myös steriloituja narttuja.

TULOKSEN MITÄTÖINTI KOIRALTA JOLLA EI OSALLISTUMISOIKEUTTA
Hallitus päätti 20.5.2009 delegoida Kennelliiton toimistolle oikeuden mitätöidä koiran koe-, kilpailu- tai
testitulos, joka on saavutettu koiralla, jolla ei ollut osallistumisoikeutta (esimerkiksi ei tunnistusmerkintää,
voimassa olevaa rokotusta, lisenssiä tms.).

KERTALUONTEISEN TESTIN UUSIMINEN TULOKSEN MITÄTÖINNIN JÄLKEEN
Koe- ja kilpailutoimikunta päätti 8.8.2019, että kertaluonteisen tai muuten määrällisesti rajoitetun testin tai
kokeen saa uusia kyseessä olevan lajin sääntöjen tai ohjeiden määrittämän karenssiajan jälkeen, mikäli
koiran tulos ko. testistä tai kokeesta mitätöityy järjestäjän tai tuomarin aiheuttamasta sääntöjen tai ohjeiden
vastaisesta virheestä.

KV KOKEIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN
Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 29.1.2004 Suomessa järjestettävistä kansainvälisistä
kokeista, että kennelpiirien, Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton tulee
puoltaa vuosittain vain kahta kansainvälistä koetta / koemuoto / kennelpiiri, kuitenkin siten, että kahtena
peräkkäisenä päivänä olevat saman järjestäjän kokeet lasketaan yhdeksi tapahtumaksi. Ohje tuli voimaan
1.1.2005 alkaen.
KV kokeeksi tai kilpailuiksi FCI:ltä anotaan vain koemuodon korkein luokka. Mahdolliset muut samaan
aikaan samassa paikassa käytävät ko. koemuodon muut luokat ja kokeet anotaan kansallisiksi kokeiksi tai
kilpailuiksi. Ohjelisäys tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

VAMMAISEN KOIRAN OSALLISTUMINEN
Hallituksen päätös 15.6.2016 (7/16):
Hallitus päätti, että koirat joilla on raajassa syntymävamma tai joilta on raaja amputoitu, eivät saa osallistua
Kennelliiton alaisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin eikä testeihin eläinsuojelullisista syistä.
Kuulo- tai näkövammainen koira, joka ei selviydy koevaatimuksista, tulee sulkea kokeesta, kilpailusta tai
testistä kokeesta vastaavan ylituomarin toimesta. Koira on pystyttävä arvostelemaan kaikkien kokeen
osasuoritusten osalta (esim. laukauksensietotesti) ja sitä on myös ohjattava koesääntöjen ja koeohjeiden
edellyttämällä tavalla.

OSALLISTUMINEN KOKEISIIN JA KILPAILUIHIN ILMAN NÄYTTELYTULOSTA
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 3.5.2003. Voimaan 1.1.2003 alkaen takautuvasti. Päivitetty
koesääntöjen muutosten johdosta 28.2.2018
Vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen tai 15 kuukauden ikäinen luolakokeeseen osallistuva rekisteröity
koira saa osallistua kokeisiin ja kilpailuihin ilman näyttelytulosta kunkin koemuodon alimmassa luokassa
seuraavissa koelajeissa:
Ketunajokoe (KEAJ), metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ), mäyräkoirien ajokoe (MÄAJ), ajokoe (AJOK ja
BEAJ) sekä luolakoirien taipumuskoe (LUT)
Yllämainituissa yksiluokkaisissa kokeissa koira saa kilpailla ilman näyttelytulosta, kunnes se on saavuttanut
yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen.

YLEISESTÄ OSALLISTUMISOIKEUDESTA KOKEISIIN, KILPAILUIHIN JA NÄYTTELYIHIN YM.
KENNELLIITON TAPAHTUMIIN.
Valtuusto päätti 21.5.2009 yleisestä osallistumisoikeudesta kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin, testeihin tai
muihin vastaaviin Kennelliiton hyväksymiin tapahtumiin seuraavasti:
Osallistumisoikeutta ei ole koiralla, jonka omistajalla on Kennelliiton kurinpitolautakunnan
lisäseuraamuksena määräämä kielto tai Kennelliiton hallituksen määräämä tilapäinen kielto osallistua
kilpailijana, näytteilleasettajana, esittäjänä, osallistujana tai ohjaajana.

KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN
Hallituksen päätös 12.6.2014:
Näyttelyn ja koetoimikuntien on huolehdittava siitä, että henkilö, jolla on kurinpitolautakunnan asettama
osallistumiskielto, ei osallistu kokeisiin, kilpailuihin, näyttelyihin tai testeihin.

Mikäli näyttelyn, kokeen, kilpailun tai testin järjestäjällä on tieto, että koiralla ei kurinpidollisesta päätöksestä
johtuen ole osallistumisoikeutta, on tilaisuuden järjestäjän velvollisuus huolehtia siitä, että ko. koira/koirat
ei/eivät voi kilpailla näyttelyssä/kokeessa/testissä.

YLEISOHJE OSALLISTUMISOIKEUDESTA KOKEISIIN, KILPAILUIHIN JA TESTEIHIN
Hallituksen päätös 1.2.2019:
Hallitus päätti, että FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä rekisteröity FCI:n hyväksymien rotujen koira,
Pohjoismaisen Kennelunionin PKU:n hyväksymien rotujen koira ja Kennelliiton omistajarekisteriin (FIX)
merkitty koira saa osallistua Kennelliiton alaisiin kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin ko. kokeen, kilpailun tai
testin sääntöjen ja ohjeiden edellyttämällä tavalla.
Tämän lisäksi:
Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.
Koiran tulee täyttää voimassa olevat Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset.
Koiran ikä vähintään 9 kuukautta. Alaikärajaa voidaan koesääntökohtaisesti korottaa.

ULKOMAISESSA REKISTERISSÄ OLEVAN KOIRAN KOE- JA KILPAILUTULOSTEN TALLENNUS
Hallituksen päätös 21.11.2014:
Hallitus hyväksyi ulkomaisessa rekisterissä olevan koiran koe- ja kilpailutulosten tallennuksen koirarekisteriin
1.1.2015 alkaen. Sitä ennen saavutettuja tuloksia ei tallenneta, muuten kuin viralliseen Kennelliiton
koirarekisteriin (FI, ER, EJ) merkitsemisen yhteydessä omistajan niin halutessa.
Kokeen järjestäjä toimittaa kopion FCI:n hyväksymästä rekisteritodistuksesta tulosten toimittamisen
yhteydessä.

ULKOMAISEN TUOMARIN ARVOSTELUOIKEUKSIEN TARKISTUS
Kennelliitto muistuttaa, että Suomessa arvostelevan ulkomaisen koetuomarin arvosteluoikeuksista on
toimitettava todistus Kennelliittoon, jotta tuomarin varmentamat koetulokset voidaan tallentaa Kennelliiton
järjestelmään. Kokeen järjestäjän tulee pyytää todistus arvosteluoikeuksista tuomarin kotimaan kennelliitolta
tai tuomarilta itseltään.
Jos järjestäjä ei saa todistusta etukäteen, tuomari ei saa arvostella kokeessa.
Todistus arvosteluoikeuksista lähetetään Kennelliittoon koepapereiden mukana.

