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Voimassa 1.8.2007 alkaen.

SPANIELIEN TAIPUMUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 17.5.2007. Voimassa 1.8.2007 alkaen.
1

KOKEIDEN TARKOITUS

Kokeiden tarkoitus on kartoittaa spanielirotujen käyttöominaisuuksia sekä todeta ovatko koiran luonne ja
käyttäytyminen spanieliroduille tyypillinen.
2.

KOELAJIT

Spanielien taipumuskokeet ovat yleisiä, yhdistysten jäsenille tarkoitettuja tai rotukohtaisia kokeita, joihin
osallistumisesta määrätään erillisellä Kennelliiton hallituksen vahvistamalla säännöllä tai ohjeella.
3.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Kokeeseen saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti- ja rokotusvaatimukset täyttävät, FCI:n ryhmän 8.2 ja
8.3 rotuiset koirat sekä FCI:n jäsenjärjestöjen rekisteröimät ja ulkomaalaisen omistamat ryhmän 8.2 ja 8.3
rotuiset koirat.
Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla viimeistään koepäivänä täyttänyt yhdeksän (9) kuukautta.
Kivesvikainen uros voi osallistua spanielien taipumuskokeeseen.
Kokeeseen on osallistuttava vähintään kuusi (6) koiraa, ennen kuin se voidaan järjestää.
Kokeeseen ei saa osallistua:
-

sairas koira
yleisen antidoping säännön vastaisesti lääkitty koira
kiimainen narttu
narttu alkaen 30 vrk ennen laskettua synnytystä ja jatkuen 42 vrk synnytyksen jälkeen
koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotusmääräyksiä tai jota ei ole tunnistusmerkitty
Suomen lain vastaisesti typistetty koira
koira, jota tuomari itse on luonaan kouluttanut viimeisen kuuden kuukauden aikana

Vastaava koitoimitsija ja kokeen ylituomari tarkastavat koiran osallistumisoikeuden.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää kulloinkin voimassa olevien ohjeiden
mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään
ilmoittautumisajan päätyttyä.
4.

JÄÄVIYDET

Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä. (Kennelliiton yleinen jääviyssääntö
koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, Liite 1)
5.

JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN

Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton hallituksen ja kennelpiirien myöntämissä spanielien
taipumuskokeissa.
Kennelliiton hallitus myöntää valtakunnalliset kokeet. Kennelpiirit myöntävät yleiset ja jäsentenväliset
kokeet.
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Järjestävän yhdistyksen on saatava järjestämislupa kokeeseen Suomen Spanieliliitto ry:n
taipumuskoetoimikunnalta, ennen kuin koe anotaan.
Kokeita voidaan järjestää voimassa olevan metsästyslain sallimana ajankohtana. Muuna ajankohtana
kokeita voidaan järjestää vain riistanhoitopiirin antamalla poikkeusluvalla.
6.

KOELUVAN ANOMINEN

6.1
Luvan anoja ja järjestelyvastaava
Kokeen toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka pitää olla Kennelliiton ja suomen Spanieliliitto
ry:n jäsen tai muu spanielirotujärjestö. Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävän yhdistyksen nimeämä
koetoimikunta.
6.2

Anomisen määräaika

Kokeet on anottava kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaan (Liite 2).
6.3

Anomuksen sisältö

Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi ja luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja
–paikka, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu
suoritetaan, tehtävään suostunut ylituomari ja hänen varamiehensä sekä vastaava koetoimitsija
6.4

Anomus osoitetaan

Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään. Jäljennös
koeanomuksesta toimitetaan järjestävän yhdistyksen kotipaikan kennelpiirille. Koeanomuksessa on oltava
Suomen Spanieliliitto ry:n hyväksyntä.
6.5

Kokeesta ilmoittaminen/tiedottaminen

Kennelpiirit tai rotujärjestöt toimittavat myöntämistään virallisista kokeista listan Kennelliitolle
määräaikaisilmoitusten mukaisesti julkaistavaksi Koiramme -lehdessä. Kokeen järjestäjä voi omatoimisesti
tiedottaa kokeesta.
7.

KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS

Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Suomen Kennelliiton yleistä sääntöä. (Kennelliiton yleinen kokeiden
ja kilpailujen ajankohdan siirto tai peruuttaminen, Liite 3)
8.

YLITUOMARI SEKÄ HÄNEN VARAMIEHENSÄ

Ylituomarin on oltava Kennelliiton hyväksymä spanielien taipumuskokeen ylituomari, jolla on voimassa
oleva arvosteluoikeus.
Hänen on oltava Kennelliiton ja Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen.
9.
9.1

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kokeeseen on tehtävä kirjallisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä ja
osallistumismaksu on suoritettava koeanomuksessa mainitulla tavalla.
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9.2

Jälki-ilmoittautuminen

Koetoimikunnalla on oikeus ottaa vastaan jälki-ilmoittautumisia, mikäli kokeessa on tilaa. Koetoimikunta
voi määrätä suuremman osallistumismaksun, kuitenkin korkeintaan normaalimaksu kaksinkertaisena.
9.3

Poisjääminen

Ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta.
Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut kiima sekä todistettavasti koiran tai omistajan
sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua.
10.

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET

Käytetään kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä (Kennelliiton muutoksenhakumenettely,
Liite 4)
11.

ROTUKOHTAINEN ARVOSTELU

Kaikki koirat arvostellaan samoin perustein rodusta riippumatta. Arvostelu suoritetaan hyväksytty / hylätty
periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa.
Tuomari antaa lisäksi arvionsa koiran ja ohjaajan yhteistyöstä ja yleisvaikutelmasta. Tulokset kirjataan
Suomen Spanieliliitto ry:n hyväksymälle koirakohtaiselle arvostelulomakkeelle sekä Kennelliiton
koepöytäkirjaan. Koiran kaikki osasuoritukset arvostelee sama tuomari.
12.

KOELUOKAT

Spanielien taipumuskoe on yksiluokkainen koe.
13.

MAASTOJEN, SUORITUSPAIKKOJEN, JÄRJESTYKSEN TMS. ARPOMINEN

Ylituomari ja toimitsijat määräävät koirien suoritusjärjestyksen arpomalla.
Koirat arvostellaan arvotussa järjestyksessä.
14.

KOE-ERÄ / SUORITUSAIKA

Arvosteleva tuomari päättää koe-erän pituudesta ja siirtymisestä erän aikana.
14.1

Kokeen / koe-erän keskeyttäminen

Päätöksen kokeen / koe-erän keskeyttämisestä tekee tuomari tai koiran ohjaaja.
15.

KOIRAN LOUKKAANTUMINEN

Koiran loukkaantuessa on arvostelevan tuomarin keskeytettävä koesuoritus.
16.

SULKEMINEN KOKEESTA

Koira suljetaan kokeesta, jos se
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- ei ole ohjaajan hallittavissa, vaan jatkuvasti toimii omin päin
- hätyyttää kotieläimiä tai osoittaa kokeessa vihaisuutensa ihmisille tai toisille koirille.
Koiran ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos
ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää
ohjaajan ja koiran osallistuminen kokeeseen.
17.

KOHTUUTON HÄIRIÖ KOKEEN AIKANA

Koesuorituksen aikana voi ilmetä koirasta riippumaton kohtuuton häiriö (ukonilma, myrsky, vieras koira
maastossa tai muu vastaava), jolloin tuomari voi keskeyttää koiran koesuorituksen. Koiralle pyritään tällöin
antamaan mahdollisuus koesuorituksen jatkamiseen tai uuteen koesuoritukseen.
18.

TUOMARI JA KOIRAN OHJAAJA

Tuomarin on ilmoitettava koiran ohjaajalle selvästi koe-erän alkaminen ja päättyminen.
Tuomari määrää, milloin koira lasketaan irti ja milloin se kytketään.
Ohjaajan vaihtoa kesken koetta ei sallita ilman pakottavaa syytä (esim. ohjaajan loukkaantuminen) ja
tuomarin lupaa.
19.

KOKEEN ARVOSTELUPERUSTEET

Koe koostuu viidestä varsinaisesta osa-alueesta:
1. Sosiaalinen käyttäytyminen
2. Tottelevaisuus
3. Haku ja laukauksensieto
4. Jäljestäminen
5. Vesityö
Jokainen osa-alue arvostellaan hyväksytty / hylätty periaatteella.
Lisäksi arvostellaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja yleisvaikutelmaa.
20.

KOKEIDEN TULOKSET

20.1

Tulosten tarkastus

Kokeen sihteeri tarkastaa ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton koepöytäkirjalomakkeelle sekä
koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä arvostelevan tuomarin tarkastettaviksi ja
allekirjoitettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava tulokset nimikirjoituksellaan koepöytäkirjaan.
20.2

Tulosten lähettäminen

Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset
pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäneelle kennelpiirille.
21.
21.1

ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ KOKEESTA
Kokeen suorituspaikka

Kokeen suorituspaikan on sijaittava alueella, jonne koetta varten on saatu metsästysoikeuden haltijan lupa.
Ylituomari määrittelee suorituspaikat ja alueet.

Sivu - 5

21.2

Hakumaasto

Hakumaaston on oltava riittävän laaja alue, jolla tiettävästi esiintyy metsän riistaa. Jokaista koiraa varten
on varattava oma maasto-osuus.
21.3

Laukauksiensieto

Laukauksensieto testataan metsästyshaulikolla ammutulla laukauksella.
21.4

Jälki

Jälki on noin 120 metriä pitkä, ja se tehdään mieluummin metsämaastoon. Jokaiselle koiralle varataan oma
jälki.
21.5

Vesityö

Suorituspaikkana on ranta, joka on sekä koiralle että ihmiselle helppokulkuinen ja heti tai nopeasti
syvenevä.
22.

KOKEEN KULKU SUORITUSTAPAHTUMINEEN

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja suoritusjärjestyksen arpomisella.
Tuomari määrää, missä järjestyksessä eri osasuoritukset suoritetaan.
Sosiaalinen käyttäytyminen arvostellaan kuitenkin aina ensimmäisenä ja vesityö viimeisenä.
23.

ERILLISOHJEET KOSKIEN YLITUOMARIA, KOIRANOHJAAJAA JA KOETOIMIKUNTAA

Ylituomarin, arvostelevan tuomarin, koiranohjaajan, koetoimikunnan sekä koetoimitsijan tehtävät ja
velvollisuudet sekä järjestämis- ja arvosteluohjeet määritellään tarkemmin Kennelliiton hallituksen
hyväksymillä ohjeilla.
24.

MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN

Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee Suomen Spanieliliitto ry, joka esittää hyväksymänsä
muutokset Kennelliiton hallituksen tai valtuuston vahvistettavaksi.
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JÄRJESTÄJÄN TOIMINTAOHJE
1.
Kokeiden järjestämisestä vastaa koeluvan saanut yhdistys. Yhdistyksen valitsema koetoimikunta hoitaa
kokeen käytännön järjestelyt.
2.
Järjestävän yhdistyksen on saatava lupa Suomen Spanieliliitto ry:n hallitukselta ja anottava koe Kennelliiton
antamien määräysten mukaisesti. Kokeita voidaan järjestää voimassa olevan metsästyslain sallimana
ajankohtana. Muina ajankohtina kokeita voidaan järjestää vain Suomen Riistakeskuksen tai vastaavan
antamalla koirien irtipidon sallivalla poikkeusluvalla.
3.
Järjestäjän on ilmoitettava tuomareita kutsuessaan kokeen ylituomari. Tuomareiden varaamisessa tulee
ottaa huomioon kokeeseen alustavasti suunniteltu koiramäärä. Ohjeena voidaan pitää, että yksi tuomari
arvostelee kahdeksan koiraa. Mikäli tämä määrä halutaan ylittää, on siitä sovittava ao. tuomarin kanssa.
Tuomarin arvosteltavana kokeessa voi olla enintään 10 koiraa. Tuomarikutsu suoritetaan aina kirjallisesti.
4.
Kokeessa oltava vähintään kuusi (6) koiraa.
5.
Koetoimikunta tarkastaa osallistuvien koirien rokotustodistukset sekä sääntöjen kohdassa 3. mainitut asiat.
Koirien suoritusjärjestys arvotaan.
6.
Hakumaastoksi valitaan riittävän laaja alue, jolla tiettävästi esiintyy metsän riistaa. Jokaista koiraa varten
on varattava oma maasto-osuus.
7.
Laukauksensietokyvyn testaamiseksi on varattava haulikko ja riittävä määrä patruunoita. Järjestäjä vastaa
tarvittavien ilmoitusten tekemisestä.
8.
Jälki on merkittävä maastoon sulautuvin merkein. Lähtöpaikka merkitään näkyvästi ja poistetaan
pintamaata 30 x 30 cm:n alueelta. Noin 10 metrin päähän lähdöstä laitetaan näkyvä suuntamerkki. Jälki
tehdään mahdollisuuksien mukaan myötätuuleen noin 120 metrin pituiseksi ja suunnilleen sen puoleen
väliin tehdään 90 asteen kulma. Jäljet on tehtävä niin, ettei koiran työskentely häiriinny muiden jälkien
vuoksi. Jälki tehdään juuri ennen suoritusta, eikä sen tekoa saa koira tai ohjaaja nähdä. Laahattu eläin
jätetään kaadoksi jäljen päähän tulosuunnasta näkymättömiin, ei kuitenkaan piiloon.
9.
Vesityön suorituspaikaksi tulee valita ranta, joka on sekä koiralle että ihmiselle helppokulkuinen ja heti tai
nopeasti syvenevä, jotta tuomari voi vaivatta todeta koiran uinnin. Järjestäjän on huolehdittava siitä, että
noutoesineet poistetaan vedestä ennen seuraavan koiran suoritusta.
10.
Järjestäjän on varattava vesityön nouto-osuudelle riittävä määrä riistalintupukkeja. Pukin rungon tulee olla
peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä. Pukin rungon on oltava puuta ja kooltaan noin 2 x 5 x 20 cm
ja siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut.
11.
Mikäli käytetään pakastettua riistaeläintä tai kaniinia, on sen oltava tuoreena pakastettu ja ehdottomasti
täysin sulanut. Eläimen on vastattava näöltään, hajultaan ja muutoinkin vastatapettua eläintä.
Jäljestämisosuudella suositus on, että yhtä riistaeläintä tai kaniinia käytetään vain noin neljälle jäljelle.
12.
Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.
13.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista tuomarimuutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen eikä
maksua palauttaa.
14.
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Ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta. Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan nartun alkanut
kiima sekä todistettavasti koiran tai omistajan / ohjaajan sairaus. Poisjäämisestä on ilmoitettava
koetoimikunnalle heti esteen ilmettyä, mutta viimeistään ennen kokeen alkua. Muissa tapauksissa
takaisinmaksu on koetoimikunnan päätettävissä.
15.
Kokeen paperit lähetetään viikon kuluessa kokeesta kennelpiirin koepöytäkirjantarkastajalle.
Koirakohtaisen arvostelun yksi kappale annetaan koepaikalla koiranomistajalle.
16.
Mikäli koe siirretään tai peruutetaan, on ilmoitus siitä tehtävä mahdollisimman pian kokeeseen
ilmoittautuneille ja kokeen myöntäneelle kennelpiirille. Kokeita voidaan siirtää vain yhden kerran.
Siirretystä tai peruutetusta kokeesta täytetään koepöytäkirja (ATK-lomake), joka lähetetään kennelpiirille.
Mikäli koiranomistaja on estynyt osallistumaan siirrettyyn kokeeseen, on hän oikeutettu saamaan
ilmoittautumismaksunsa takaisin.

KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE
Nämä ohjeet ja neuvot on laadittu kokeeseen osallistujille, jotta kokeen luonne ja tarkoitus tulisivat
etukäteen tunnetuiksi.
1.
Kokeen tarkoitus on todeta rotujen käyttöominaisuuksia ja onko koiran luonne ja käyttäytyminen
rodunomaista.
2.
Kokeen osasuoritukset
Sosiaalinen käyttäytyminen
Koiran on tultava vaikeuksitta toimeen ihmisten ja koirien kanssa.
Tottelevaisuus
Yleistä tottelevaisuutta tarkkaillaan koko kokeen ajan. Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa.
Haku ja laukauksensieto
Tarkoituksena on todeta, haluaako koira työskennellä maastossa ja olla yhteistyössä ohjaajansa kanssa.
Koira ei saa pelätä noin 25 metrin etäisyydellä siitä haulikolla ammuttua laukausta.
Jäljestäminen
Koiran on kytkettynä kuuden metrin naruun seurattava vastatapetun tai tuoreena pakastetun, täysin
sulaneen riistaeläimen tai kaniinin laahausjälkeä, joka on noin 120 metrin pituinen. Jäljen puolivälissä on
noin 90 asteen kulma. Laahattu eläin jätetään kaadoksi.
Vesityö
Koiran on uitava halukkaasti ja noudettava veteen heitetty riistalintu tai riistalintupukki.
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Edellä mainittujen kohtien lisäksi tuomari antaa arvionsa koiran ja ohjaajan yhteistyöstä ja
yleisvaikutelmasta.
3.
Koiran ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos
koiran ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita tai esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää
ohjaajan ja koiran osallistuminen kokeeseen. Ohjaajalla tulee olla riittävä fyysinen kunto.
4.
Ohjaajan vaihtoa kesken koetta ei sallita ilman pakottavaa syytä ja tuomarin lupaa. Yhdellä ohjaajalla voi
olla ohjattavana enintään kaksi koiraa.
5.
Koirat pidetään kytkettyinä kokeen aikana ja ne lasketaan irti vain tuomarin luvalla.
6.
Kokeeseen saavat osallistua vähintään 9 kuukauden ikäiset ryhmien 8.2 ja 8.3 rotuiset koirat.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää. Kivesvikainen / kastroitu uros voi
osallistua. Osallistuvien koirien on oltava rokotettu SKL:n sekä viranomaisten antamien määräysten
mukaisesti ja koiran ohjaajan on esitettävä ennen koetta vaaditut rokotustodistukset.
7.
Kokeeseen ei saa osallistua:
- sairas koira
- yleisen antidoping-säännön vastaisesti lääkitty koira
- kiimainen narttu
- narttu alkaen 30 vrk ennen laskettua synnytystä ja jatkuen 42 vrk synnytyksen jälkeen
- koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia rokotusmääräyksiä tai jota ei ole tunnistusmerkitty
- Suomen lain vastaisesti typistetty koira
- koira, jota tuomari itse on luonaan kouluttanut viimeisen kuuden kuukauden aikana
- tuomari ei saa toimia koiranohjaajana kokeessa, jossa hän itse arvostelee, eikä hänen tai hänen
perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira saa osallistua kokeeseen siinä ryhmässä, jota kyseinen
tuomari arvostelee.

8.
Koiran ohjaajalla tulee olla kuuden metrin mittainen naru kokeen jäljestämisosuutta varten. Ohjaajalla on
oikeus käyttää omaa riistalintuansa tai -pukkiansa. Oma riista tai riistapukki on oltava arvostelevan
tuomarin hyväksymä. Ohjaaja heittää riistan tai pukin veteen kokeen vesityöosuudella. Koiran on uitava
vähintään viisi metriä rannasta poispäin. Pukin tulee olla peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä.
Pukin rungon on oltava puuta ja kooltaan 2 x 5 x 20 cm ja siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut.
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9.
Kaikenlainen koiran kurittaminen on ehdottomasti kielletty kokeen aikana ja koepaikalla.
10.
Koiran ohjaajalla on koesuoritusten aikana oikeus innostaa koiraansa.
11.
Ohjaajalla on oikeus keskeyttää koe. Ohjaajan on ilmoitettava keskeyttämisestä arvostelevalle tuomarille.
12.
Arvostelu suoritetaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla
hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa. Tuomari antaa koirasta suullisen ja kirjallisen arvostelun.
Koiran kaikki osasuoritukset arvostelee sama tuomari.

TUOMARIN TOIMINTAOHJE
1.
Ylituomari vastaa siitä, että koe suoritetaan sääntöjen mukaan.
2.
Tuomarin arvosteltavana kokeessa voi olla enintään kymmenen (10) koiraa. Jos koiria on kokeessa
enemmän, käytettäköön vastaavasti useampia tuomareita. Tuomarin on arvosteltava koiran kaikki
osasuoritukset tässä kokeessa.
3.
Tuomarilla on oltava voimassaoleva metsästyskortti.
4.
Ylituomarin on pidettävä vaatimuksiaan ja kokeen luonnetta selventävä puhuttelu ennen koetta.
5.
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Ylituomari vastaa sääntöjen 3. kohdassa mainitusta tarkastuksesta. Kukin arvosteleva tuomari vastaa
ryhmässään siitä, että käytettävät kaniinit, riistaeläimet ja riistapukit vastaavat säännöissä sekä
toimintaohjeissa annettuja vaatimuksia.
6.
Tuomari antaa muille koeryhmässä oleville henkilöille ohjeet käyttäytymisestä kokeen aikana. Hän määrää
kulkujärjestyksen sellaiseksi, että koiran ohjaaja on ensimmäisenä ja muut sellaisessa järjestyksessä ja
tuntumassa, että häiritsevät mahdollisimman vähän koiraa ja kokeen kulkua.
7.
Tuomari määrää missä järjestyksessä eri osasuoritukset suoritetaan. Vesityö on suoritettava kuitenkin
viimeisenä.
8.
Tuomarin on ilmoitettava koiran ohjaajalle selvästi koe-erän alkaminen ja päättyminen. Tuomari määrää,
milloin koira lasketaan irti ja milloin se kytketään.
9.
Tuomarin tulee sulkea koiran ohjaaja kokeesta koiran kurittamisen takia.
10.
Tuomarin on arvosteltava koiran työskentely ehdottoman puolueettomasti. Hänen on otettava huomioon
vain se, minkä hän itse kokeen aikana toteaa. Tuomarin on tehtävä kaikissa tilanteissa oikeutta koiralle.
11.
Koe päättyy siihen, että tuomari antaa suullisen ja kirjallisen arvostelun ohjaajille jokaisesta koirasta ja
erittelee niiden osasuoritukset.
12.
Ylituomarikertomuksessa on esiinnyttävä ainakin ase, hakumaasto, riistahavainnot, jälkimaasto ja kaato,
rannan laatu, noutopukki tai -riista sekä maininta kokeen järjestelyistä. Kertomukseen tulee merkitä
kokeessa käytetyt tuomarit ja heidän arvostelemiensa koirien numerot. Vastaavan koetoimitsijan nimi on
mainittava, samoin mahdolliset harjoitus-/koearvostelijat kotipaikkakuntineen (hyväksyttiinkö/hylättiinkö).
13.
Tuomari kokoaa ryhmänsä ympärilleen alkupuhuttelun jälkeen ja seuraa koirien käytöstä ryhmässä. Koirat
ovat kytkettyinä. Koiran luoksepäästävyyttä kokeillaan koskettelemalla sitä. Jos koira sosiaalista
käyttäytymistä arvioitaessa osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta vieraita ihmisiä ja/tai koiria
kohtaan, hylätään suoritus. Tuomarin on kuitenkin otettava huomioon koirien sukupuolten väliset luonneerot.
14.
Koiran on käskystä annettava kytkeä itsensä. Jos koira haun tai vesityön yhteydessä jättää ohjaajansa, eikä
kohtuullisessa ajassa palaa tämän luokse, hylätään koiran suoritus tottelevaisuuden osalta.
15.
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Hakuosuudella koiran on vainuansa käyttäen etsittävä mahdollista riistaa tai riistanjälkiä vähintään 10
metrin etäisyydellä ohjaajastaan vähintään viiden (5) minuutin ajan, samalla kuitenkin pitäen yhteyttä
ohjaajaansa.
Ohjaaja saa innostaa koiraa. Aikaa voidaan käyttää enintään 20 minuuttia.
16.
Koira ei saa pelätä noin 25 metrin etäisyydellä siitä ammuttua laukausta. Laukaus ammutaan, kun koira
etenee ohjaajasta poispäin.

17.
Jäljestämisosuudella koiraa saa ohjata jäljen alusta noin 10 metrin matkan. Jos koira eksyy jäljeltä, voidaan
se kerran palauttaa jäljestämättömälle jäljen osalle. Suoritukseen voidaan käyttää aikaa enintään 10
minuuttia. Koiran on jäljestettävä kaadolle asti, eikä se saa pelätä tai raadella sitä. Ellei koira lähde jäljelle,
voidaan sitä yrittää enintään viiden minuutin ajan.
18.
Vesityöosuudella ohjaaja heittää riistalinnun tai riistapukin veteen koiran nähden. Ohjaajalla on
mahdollisuus heittää enintään kaksi pukkia tai riistaa. Koiran on uitava vähintään viisi (5) metriä rannasta
poispäin ja noudettava riista tai pukki mieluiten kuivalle maalle. Riittäväksi katsotaan kuitenkin suoritus, jos
ohjaaja voi jalkojaan kastelematta ottaa noudettavan esineen vedestä. Kivien käyttö lisähoukuttimina on
sallittu. Ruoan, makupalan, toisen koiran tai ihmisten käyttö houkuttimena on kielletty. Vesityöhön saa
käyttää aikaa enintään viisi minuuttia.
19.
Yhteistyötä ja yleisvaikutelmaa arvioidessaan tuomari kuvatkoon muutamin sanoin positiivisessa hengessä
koiran halua toimia yhteistyössä ohjaajansa kanssa.
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TUOMARIKOULUTUS
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n koetuomariston koulutuksesta, pätevöimisestä ja
toiminnasta antamien ohjeiden lisäksi noudatetaan seuraavia rotujärjestön erikseen antamia ohjeita:
Spanielien taipumuskokeen tuomari on ylituomaria vastaava.
Tuomarikoulutukseen osallistuville asetetaan seuraavat vaatimukset:
1.
Henkilö on osallistunut ao. kokeen järjestelyihin vähintään viisi kertaa, joista ainakin kolme kertaa kokeen
vastaavana koetoimitsijana. Henkilöllä on erittäin hyvä tuntemus koejärjestelyistä kokeen jokaiselta osaalueelta sekä kokeen eri osasuorituksista.
2.
Henkilöllä on oltava Suomen Spanieliliiton jäsenkerhon ja asuinpaikkansa kennelpiirin kirjallinen suositus.
3.
Henkilö on ollut Suomen Spanieliliiton jäsenkerhon jäsen vähintään kaksi vuotta.
4.
Henkilö on saavuttanut ohjaamallaan koiralla hyväksytyn tuloksen spanielien taipumuskokeessa.
5.
Henkilö on suorittanut metsästäjätutkinnon.
6.
Henkilön on oltava elämäntavoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan (myös fyysisesti) tuomariksi sopiva.
7.
Henkilön on pystyttävä koetoimitsijoiden ja tuomareiden kouluttamiseen.
8.
Suomen Spanieliliiton hallitus valitsee tuomarikursseille osallistujat.

9.
Tuomarikokelaan on suoritettava vähintään kaksi harjoitusarvostelua ja sen jälkeen kaksi hyväksyttyä
koearvostelua kahdelle eri ylituomarille. Harjoitus- ja koearvostelut on suoritettava viimeistään kolmen
vuoden kuluessa tuomarikurssista. Harjoitus- ja koearvostelua haluava tuomarikokelas ottaa itse yhteyttä
ja sopii harjoittelusta kokeen koetoimikunnan sekä ao. tuomarin kanssa. Koearvostelusta kokelaan on
tehtävä ilmoitus kokeen myöntäneelle kennelpiirille. Lisäksi kokelaan on oltava mukana seuraamassa
vähintään kerran spanieleitten metsästyskoetta.
10.
Suomen Spanieliliitto ja taipumuskoetoimikunta yhdessä määrittelevät ne ylituomarit, joilla on oikeus
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ottaa vastaan koearvosteluja ja toimia ylituomarikurssin johtajana.

Liite 3

KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE
Kaikki koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle koepöytäkirjantarkastajalle
tarkastettavaksi, paitsi järjestäjän kappale joka jää kokeen järjestäjälle. Tarkistettuaan pöytäkirjat
kennelpiiri toimittaa ne edelleen Kennelliitoon ja kokeeseen osallistuneille rotujärjestöille.
Poikkeuksena toko-, agility ja metsästyskoirien jäljestämiskokeenpöytäkirjat joista ei lähetetä
rotujärjestöille tuloksia.
Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet tulee ilmoittaa ylituomarille ja kilpailijalle.
Koirakohtaiset arvostelukaavakkeet seuraavat koepöytäkirjoja sekä rotujärjestölle että
Kennelliitolle.
Kennelliiton sääntöjen mukaan koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille viikon (1) kuluessa
kokeen päättymisestä ja kennelpiiri lähettää edelleen pöytäkirjat jakelun mukaisesti kahden (2)
viikon kuluessa Kennelliitolle ja rotujärjestöille.
Kennelliitolle toimitettavat pöytäkirjat lähetetään osoitteella:
Suomen Kennelliitto – Show Media Oy
Koetulokset
PL 20
79101 LEPPÄVIRTA
Mikäli kokeeseen osallistuu useamman kuin yhden rotujärjestön alaisia koiria, on jokaisen
rotujärjestön saatava jäljennös koepöytäkirjasta.
HUOM! Palveluskoirakokeiden ja luonnetestien tulokset lähetetään Suomen Palveluskoiraliitolle,
vinttikoirakokeiden tulokset lähetetään Suomen Vinttikoiraliitolle ja agilitytulokset lähetetään
Suomen Agilityliitolle, jotka toimittavat ne edelleen Kennelliittoon.
Rotukoodiluettelo on tilattavissa Kennelliiton toimistosta.
Tässä täyttöohjeessa mainittuja asioita koskeviin kysymyksiin vastaa Kennelliiton koe- ja
kilpailuasioista vastaava.
KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN
Koepöytäkirja täytetään seuraavasti:
- kokeen järjestäjä, paikka ja aika omiin sarakkeisiinsa
- koemuotolyhenne esim. AJOK, kennelpiiri ja kennelpiirin numero omiin sarakkeisiinsa
- kokeen luonne merkitään rasteilla
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- sää ja keli niille varatulle paikalle. Ellei ko. seikalla ole merkitystä kokeelle, jätetään ne
täyttämättä
- lisätietoja (ylituomarin kertomus) voidaan kirjoittaa liitteelle, jos niille varattu tila ei riitä
- vastaavan koetoimitsijan nimi ja Kennelliiton jäsennumero sekä tuomariharjoittelijoiden nimet
omiin sarakkeisiinsa
- rotukoodi, sekä koiran nimi täydellisenä mahdollisine kennelnimineen, ilman titteleitä
- rekisterinumero ehdottomasti oikein (Huom! ei lonkkakuvaus tulosta)
- koepöytäkirjaan merkitään koiranomistajan kotikunta ei hänen kotipaikkaansa
- tulos ja pisteet, ellei jossain koelajissa anneta pisteitä, jätetään ko. kohta täyttämättä.
- tulokset merkitään luokittain
- käytetään vain arabialaisia numeroita
- huomautuksia sarakkeeseen tulee merkitä kokeissa joissa on useampi arvostelutuomari, koiran
koetuloksesta vastaavan tuomarin nimi ja tuomarinumero
- sihteerin nimi ja puhelinnumero päivisin (Huom! tärkeä, mikäli tuloksista tulee kysyttävää)
- ylituomarin nimi, sekä hänen tuomarinumeronsa = Kennelliiton jäsennumero
- poissa olleita koiria ei merkitä koepöytäkirjaan
TULOSTEN MERKITSEMINEN
Mahdolliset pisteet merkitään koemuodossa annetulla tavalla, esim. 48, 130,5 ja 83,52.
Ajokoe (AJOK) ja (BEAJ)
Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään palkintotuloksen tilalle viiva (-), esim: AJOK- tai
BEAJ-.
Pisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen merkintä
luopui tai suljettu.
HUOM! Palveluskoirakokeissa viivan tilalle nolla
MUUT KOKEET
Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle (-) ja
huomautussarakkeeseen = keskeytti.
Tuomarin keskeyttäessä koesuorituksen merkitään palkintotuloksen kohdalle (0) ja
huomautussarakkeeseen = keskeytettiin.
KANSAINVÄLISET KOKEET
Kansainvälisissä kokeissa kansainvälisen käyttökoesertifikaatin saaneen koiran kohdalle
huomautuksia sarakkeeseen merkitään sertifikaatti; CACIT, CACIOB, CACIAG, CACIL.
Kennelliitto ilmoittaa FCI:lle käyttökoesertifikaatin saaneen koiran tiedot. FCI lähettää
Kennelliittoon käyttökoesertifikaattikortin kirjattuaan tuloksen. Kennelliitosta lähetetään
käyttökoesertifikaatti kortti koiran omistajalle, mikäli omistajailmoitus on tehty
Kennelliitolle. Muissa tapauksissa kortti lähetetään kokeen järjestäjälle.
HUOM! Tulokset toimitettava FCI:lle kolmen kuukauden kuluessa KV kokeesta CACITien,
CACIOBien, CACIAGien ja CACILien vahvistamiseksi.
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MUUT TÄYTTÖOHJEET
Palveluskoirakokeissa eri maastolajit merkitään samaan koepöytäkirjaan, sillä maastolajin lyhenne ilmaisee
eri koelajit.
Mikäli yksi lomake ei riitä merkitään ensimmäisen lomakkeen alareunaan
montako sivua koepöytäkirja käsittää ja jatkolomakkeet numeroidaan oikeaan
yläkulmaan seuraavasti (jos esim. lomakkeita on yhteensä 5 eli koepöytäkirja
ja 4 jatkolomaketta):
toinen lomake 2/5
kolmas lomake 3/5
neljäs lomake 4/5
viides lomake 5/5
Näin voidaan Show Mediassa olla varmoja siitä, että kaikki ko. koetta koskevat koepöytäkirjat ovat tulleet
perille.
TULOKSET
Luokkatunnukset:

SOV
NUO
ALO
AVO
VOI
EVL
LUT asteet

= soveltuvuuskoe (vepe)
= nuortenluokka
= alokasluokka
= avoinluokka
= voittajaluokka
= erikoisvoittajaluokka
= luolakoirien taipumuskoe

Tulosvaihtoehdot:

1.
2.
3.
0

Pisteet:

merkitään arabialaisilla numeroilla niissä koemuodoissa joissa saavutetaan
pisteitä

Huomautussarakkeeseen:

keskeytti

= ensimmäinen palkinto
= toinen palkinto
= kolmas palkinto
= keskeytti
= keskeytettiin

keskeytettiin
SERTK
CACIT
CACIL
CACIOB
CACIAG

= sertifikaatti
= kansainvälisestä kokeesta
= kansainvälisestä ratajuoksusta
= kansainvälisestä tottelevaisuuskokeesta
= kansainvälisestä agility kilpailusta

VALTAKUNNALLISTEN JA SUOMENMESTARUUS-KOKEIDEN ERITYISOHJE
Huomautussarakkeeseen merkitään voittaja koiran kohdalle sen saavuttama titteli ja vuosiluku.
Kennelliitto tallentaa tittelin koiran tietoihin.
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KENNELPIIRIN NUMEROT JA KENNELPIIRIN NIMI
01

Etelä-Hämeen kennelpiiri ry.

02

Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

03

Kainuun kennelpiiri ry.

04

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

05

Keski-Suomen kennelpiiri ry.

06

Kymenläänin kennelpiiri ry.

07

Lapin kennelpiiri ry.

08

Varsinais-Suomen kennelpiiri ry.

09

Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry.

10

Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry.

11

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

12

Pohjois-Savon kennelpiiri ry.

13

Salpausselän kennelpiiri ry.

14

Satakunnan kennelpiiri ry.

15

Suur-Savon kennelpiiri ry.

16

Uudenmaan kennelpiiri ry.

17

Vaasan kennelpiiri ry. – Vasa kenneldistrikt rf.

18

Ålands kenneldistrikt rf.

19

Helsingin seudun kennelpiiri ry.

SPANIELIEN KOKEET (SPA, SPME, SPVE)
167 amerikancockerspanieli
301 amerikanvesispanieli
105 barbet
109 clumberinspanieli
5 cockerspanieli

124 irlanninvesispanieli
314 kooikerhondje
298 lagotto romagnolo
7 portugalinvesikoira
127 sussexinspanieli
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125 englanninspringerspanieli
336 espanjanvesikoira
123 fieldspanieli

104 viiriäiskoira
126 walesinspringerspanieli
221 wetterhoun

Spanielien taipumuskoe

SPA

esim.

SPA 1
SPA 0

= hyväksytty taipumuskokeessa
= hylätty taipumuskokeessa

Spanielien metsästyskoe

SPME = muut linnut
SPME-V = vesilinnut

esim. SPME-VOI 2, 98,

= voittajaluokan 2. palkinto, 98 pistettä

SPANIELIEN SM-METSÄSTYSKOE
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen M-vuosiluku

Liite 4

KENNELLIITON MUUTOKSENHAKU
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 26.11.2006
Voimassa 1.1.2007 alkaen.
A. YLEINEN VALITUSMENETTELY
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.
Erimielisyydet
Kokeet, kilpailut ja luonnetestit:
Erimielisyyksistä on ilmoitettava ennen kokeen, kilpailun tai testin päättymistä kirjallisesti,
Kennelliiton lomakkeella tapahtumasta vastaavalle tuomarille tai vastaavalle ylituomarille.
Tämän on erimielisyyteen perehdyttyään pyrittävä saamaan asia heti ratkaistuksi.
Koe, kilpailu tai luonnetesti katsotaan päättyneeksi tunnin kuluttua tulosten julkaisemisesta.
Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen kokeen, kilpailun tai luonnetestin aikana aiheuttaa
valitusoikeuden menetyksen.
Kokeiden osalta ylituomarin on esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle. ja näyttelyiden osalta
näyttelytoimikunnan jäsenen on kysyttäessä esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle.
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Valitusaika, valitusmaksu ja jatkovalitukset
Vastaavan tuomarin tai vastaavan ylituomarin päätökseen tyytymättömän asianosaisen on tehtävä valitus
kokeen myöntäneelle tai sitä puoltaneelle kennelpiirille, palveluskoirakokeiden osalta Suomen
Palveluskoiraliitolle, vinttikoirakokeiden osalta Suomen Vinttikoiraliitolle, agility kokeiden osalta Suomen
Agilityliitolle neljäntoista (14) päivän kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Käsiteltäessä
valitusta tulee olla liitteenä lausunnot kaikilta asianosaisilta.
Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka etua päätös koskee.
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa osanottomaksu. Valitusmaksu on
maksettava todistettavasti kokeen myöntäjälle ennen valitusajan loppumista. Valitusmaksu ei koske
arvostelutuomaria, toimikuntaa, eikä toimikunnan edustajaa.
Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun valitus on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu aiheelliseksi.
Kennelpiirin, Palveluskoiraliiton, Vinttikoiraliiton ja Agilityliiton on ratkaistava asia kuudenkymmenen (60)
päivän kuluessa ja päätös on annettava tiedoksi valittajalle kirjatussa kirjeessä tai muulla todistettavalla
tavalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan Suomen kennelliiton hallitukselle.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen, vaikka yleistä
valitusmenettelyä ei olisikaan noudatettu.

B. OIKAISUVAATIMUSMENETTELY
Mikäli näyttelyssä, käyttökokeessa tai kilpailussa havaitaan sääntöjen vastainen virhe,
siitä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus valitusaikojen jälkeenkin.
Oikaisuvaatimuksen tekee rotujärjestö, näyttelytoimikunta, kokeen, kilpailun tai luonnetestin vastaava
tuomari tai kennelpiiri valvontavelvoitteensa perusteella.
Oikaisuvaatimus osoitetaan Kennelliiton hallitukselle.
Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa näyttelyn, kokeen tai kilpailun pitämisestä ja lähetetään tiedoksi
luvan myöntäjälle.
Koiranomistajan tulee noudattaa yleistä valitusmenettelyä.
Kennelliiton hallituksella on erittäin painavista syistä oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen, vaikka
oikaisuvaatimusmenettelyä ei olisikaan noudatettu.
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