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Hyväksytty Kennelliitossa 3.2.2016. Voimassa 1.1.2017 alkaen
1. KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
1.1

Kokeen anominen

Kokeen toimeenpanoluvan anoo kokeen järjestävä yhdistys.
Kokeiden anomisessa noudatetaan Kennelliiton määräaikaisilmoitusten aikatauluja ja
vesipelastuskokeiden sääntöjä.
1.2

Kokeen osallistumisrajoitukset

Kokeiden osallistumisoikeudessa ja osallistumisrajoituksissa noudatetaan Kennelliiton
vesipelastuskokeen sääntöjä.
SM-kokeen järjestämisestä on erillinen ohje osana tätä ohjeistusta.
1.3

Koeorganisaatio

Kokeen ylituomari on päävastuussa kokeen arvostelusta. Hänen tulee täyttää
Kennelliiton ja vesipelastuskokeen sääntöjen ylituomarille asettamat vaatimukset.
Kokeen palkintotuomari vastaa kokeen arvostelusta veneessä ja raportoi kokeen
ylituomarille. Hänen tulee täyttää Kennelliiton ja vesipelastuskokeen sääntöjen
palkintotuomarille asettamat vaatimukset.
Kokeen järjestäjä vastaa kokeen toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjän tulee
varata riittävästi pätevöityjä toimitsijoita ja vesipelastukseen perehtyneitä henkilöitä
vastaamaan kokeen järjestelyistä. Kokeen vastaavan koetoimitsijan tulee olla pätevöity
vesipelastuskokeen koetoimitsija.
1.4

Luvat

Kokeen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset ja lupa-anomukset. Kokeen
järjestäjän on tiedotettava koepaikalla lähimmän päivystysvuorossa olevan
eläinlääkärin yhteystiedot.
1.5

Tiedotus

Kokeen järjestäjä voi tiedottaa kokeestaan, säännöissä määrätyn menettelyn lisäksi,
haluamallaan tavalla esim. Internet-sivuilla tai paikallislehdissä.
1.6

Suorituspaikkojen ja lähtöjärjestyksen arpominen

Koirien lähtöjärjestys arvotaan kokeen aluksi alkupuhuttelun yhteydessä luokka
kerrallaan. Koe suoritetaan niin, että kukin koirakko suorittaa arvotussa järjestyksessä
yhden koeliikkeen kerrallaan peräkkäin.

1.7

Koealue

Ranta
Rannan tulee olla sellainen, että koirien kahluumatka vedessä jää mahdollisimman
lyhyeksi. Lisäksi rannan tulee olla sellainen, että koira pystyy rantautumaan ilman
avustusta. Vesialueen tulee olla niin suuri, että rata pystytään sinne helposti tekemään
(vähintään 60 x 90 m). Rata tulee tehdä avoveteen.
Poijut
Poijuja kokeessa tarvitaan kolme (3) kappaletta. Kaksi poijuista on 30 m etäisyydellä
maalilinjasta, toinen 15 metriä maalilinjan keskikohdasta vasemmalle ja toinen 15 m
maalilinjasta oikealle. Kolmas poiju on maalilinjan kohdalla 50 m etäisyydellä
maalilinjasta. Poijujen paikat radalla on esitetty liitteessä. Matkaa ilmaisevat
merkkipoijut tulee ankkuroida siten, että niihin voidaan kiinnittää kumivene poijujen
siirtymättä paikoiltaan. Poijujen kiinnitysnarut tulee kiinnittää siten, että ne eivät aiheuta
vaaraa poijun ohitse uivalle koiralle.
Lähtö/maalialue
Ylituomari määrittelee lähtö/maalialueen ja alue tulee merkitä niin, että se on selvästi
havaittavissa.
Maalilinja
Maalilinja tulee merkitä selvästi maalitolpilla, joiden minimikorkeus vedestä on 1 m.
Maalilinjan leveys on vähintään viisi (5) metriä. Ylituomari määrää linjan paikan
suorituspaikkakohtaisesti.
Sääolosuhteet
Veden lämpötila tulee olla vähintään +5 astetta, mitattuna 50 cm syvyydestä. Koe
voidaan keskeyttää tuomarien harkinnan mukaan, mikäli säässä tapahtuu olennainen
muutos. Muuten sää ei vaikuta kokeen kulkuun.
1.8

Kokeen välineistö

Lomakkeet ja kirjat
 Esitäytetty arvostelulomake jokaiselle kokeeseen osallistuvalle koiralle
 Muutama tyhjä arvostelulomake jokaiseen kilpailuluokkaan
 Esitäytetty koepöytäkirja ja koepöytäkirjan jatkokappaleita
 Kilpailukirjoja
 Sääntökirjoja
 Ilmoituslomakkeita koiran vihaisesta käyttäytymisestä
 Muutoksenhakumenettelylomakkeita
 Yleiset kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet
Kumiveneet
Kumiveneitä tarvitaan kokeessa 2 kpl. Ainakin toisen veneen on oltava niin suuri, että
siihen mahtuu vähintään 3 henkilöä ja koira. Veneen kyljissä ei saa olla ylimääräisiä
naruja tms. joihin koira hypätessään veneestä voisi tarttua. Jos veneen pohja on liukas,
on siinä käytettävä liukuestettä. Koepaikalla on suotavaa olla myös yksi varavene.
Vetoköysi
Veneen vetoköysi tulee olla noin 3 metriä pitkä ja halkaisijaltaan noin 2 cm. Köyden
tulee olla kelluva.

Maalitolpat
Maalitolppien tulee olla selvästi erottuvat ja vähintään 1 m korkeudella vedestä, jotta
maalilinjan voi selvästi havaita.
Etäisyyttä ilmaisevat merkkipoijut
Merkkipoijujen tulee olla hyvin näkyvät ja ne tulee ankkuroida siten, että vene voidaan
kiinnittää niihin turvallisesti. Poijut tulee ankkuroida siten, että ne pysyvät paikoillaan
tuulisissakin olosuhteissa.
Vientiköysi
Vientiköyden tulee olla kelluva ja vähintään 50 metriä pitkä. Köyden tulee olla
vähintään 12 mm paksu. Mikäli köyden paksuus on vähemmän kuin 16 mm, köyden
päähän tulee kiinnittää lyhyt, vähintään metrin mittainen noin 2 cm paksu köysi, johon
koiran on helpompi tarttua.
Vientiesine (SOVE/ALO)
Vientiesineenä käytettävän esineen (esimerkiksi dummy) tulee olla kelluva ja noin 3040 cm pituinen. Vientiesine on ohjaajan oma ja ylituomarin hyväksymä.
Pelastettavan henkilön välineistö
Pelastettavana käytetään ihmistä ja kunkin luokan jokainen koira pelastaa saman
henkilön. Pelastettavalla pitää olla yllään pelastusliivit, märkäpuku tai pelastuspuku.
Liikkeestä riippuen 1) pelastettavalla on kädessään ylituomarin hyväksymä esine, joka
on kaikille koirille sama ja johon koiran tulee tarttua, tai 2) pelastettava tarttuu koiran
päällä oleviin valjaisiin, josta koira vetää pelastettavan maihin, tai 3) pelastettava
tarttuu koiran tuomaan pelastusrenkaaseen. Valjaita käytettäessä valjaat ovat koiran
omat ja ylituomarin hyväksymät.
Valjaat
Koira voi käyttää hukkuvan pelastamisessa valjaita. Valjaissa tulee olla riittävän suuret
kelluvat lenkit molemmin puolin, joista pelastettava voi tarttua. Valjaiden tulee olla
sellaiset, etteivät ne hankaloita koiran uintia.
Pelastusrengas
Pelastusrengas on 55-80 cm ulkohalkaisijaltaan ja renkaan ympärillä tulee olla
tartuntaköysi. Pelastusrenkaaseen on kiinnitetty noin 3 metrin mittainen vetoköysi, joka
on halkaisijaltaan noin 2 cm. Köyden tulee olla kelluva.
Pelastusliivit
Veneessä kaikilla tulee olla päällään pelastusliivit tai vastaavat. Kokeen järjestäjän
tulee varata niitä riittävästi koepaikalle.

2. ARVOSTELUOHJEET
2.1 Yleiset arvosteluohjeet
Yleiset suoritus- ja arvosteluohjeet koskevat kaikkia liikkeitä ja luokkia, ellei luokka- ja
liikekohtaisissa suoritus- ja arvosteluohjeissa toisin mainita.
Koiran on lähdettävä suorittamaan liikettä 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ylituomari on
antanut merkin. Kuitenkin hukkuvan pelastuksessa ohjaaja saa lähettää koiran, kun

hukkuva putoaa veteen. Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun koira on ylittänyt
maalilinjan tai hypännyt veneestä. Rannalta lähetettäessä lähetys tapahtuu maalilinjan
takaa ylituomarin osoittamasta paikasta. Koiran ei tarvitse kuitenkaan lähteä uimaan
maalitolppien välistä.
Suoritusten ohjeaika on neljä (4) minuuttia. Suoritus päättyy liikkeestä riippuen, kun
koiran säkä ylittää maalilinjan tai koira luovuttaa vientiesineen veneellä.
Ylituomari päättää ennen liikkeen alkua käytetäänkö vasenta vai oikeaa poijua
tehtävissä, jotka tapahtuvat 30 metrin linjalla. Liike suoritetaan kaikille saman luokan
koirakoille samalla tavalla.
Koira tulee tuoda lähtö/maalialueelle ja viedä pois lähtö/maalialueelta kytkettynä.
Ohjaaja saa päättää, pitääkö koiransa kytkettynä lähtö/maalialueella ennen suorituksen
alkua. Lähtö/maalialueella saa olla vain suorittava koira ja ohjaaja(t). Muiden
koepaikalla olevien koirien on ehdottomasti oltava kytkettynä.
Koirakko saa lähtö/maalialueella käydä tutustumassa ennen suorituksen alkua
koetoimitsijaan ja esitellä koiralle vienti/noutoesineen tai köyden, jollei liikekohtaisissa
arvosteluohjeissa toisin määrätä.
Ennen liikkeen suorituksen alkua, tuomarin kysyttyä koiran ohjaajalta, onko liike ja sen
suoritustapa selvä, antaa ylituomari merkin (käsky, käden nosto, pilli), jolloin ajanotto
alkaa ja ohjaaja saa antaa käskyjä koiralleen. Ennen ylituomarin merkkiä ohjaaja voi
kysyä epäselvistä asioista tuomarilta. Tuomarin kysyessä ’onko valmista’, ohjaaja saa
näyttää suunnan ja sanoa käskysanan koiralle ilman virhepisteitä. Ennen liikkeen
suorituksen aloittamista on palkintotuomarin annettava merkki, että veneessä kaikki on
valmista suoritusta varten.
Arvostelu ja arvostelun muuttaminen
Tuomarin tulee tarvittaessa antaa lyhyt, tiivistetty arvostelu koiran työskentelystä
jokaisen osasuorituksen jälkeen.
Ylituomarilla on velvollisuus korjata palkintotuomarin tekemä selkeä tulkintavirhe.
Muuten sääntöjen mukaan tehdystä ylituomarin hyväksymästä arvostelusta ei voi
valittaa.
Käskyt
Käskyt voivat olla suullisia tai käsimerkkejä. Mikäli suullinen käsky ja käsimerkki
annetaan samaan aikaan, luetaan se yhdeksi käskyksi. Suullinen käsky on yksi sana ja
käsimerkin kesto tulee olla vastaavan mittainen. Lisäksi käskyyn saa liittää koiran
nimen.
Myös pillin käyttö on sallittua, mutta siitä tulee sopia ennen suorituksen alkua
ylituomarin kanssa.
Kaikki askeleet lasketaan erillisiksi käskyiksi pois lukien tilanne, jossa ohjaaja hakee
vientiesineen maasta tai vedestä lähetyspaikalle koiran uudelleenlähetystä varten.
Mikäli käsky jää päälle (esimerkki käsimerkki tai vartaloapu), lasketaan siitä lisäkäsky
viiden (5) sekunnin välein.

Käskyiksi lasketaan varsinaisen koesuorituksen lisäksi käskyt, jotka annetaan
soudettaessa venettä/veneitä suorituspaikalle.
Ohjaajat
Ohjaajia on luokasta riippuen yksi tai kaksi. Luokissa, joissa on mahdollista käyttää
kahta ohjaajaa (JUN, SOVE, ALO), molemmat voivat antaa koiralle käskyjä. Mikäli
näissä luokissa koiralla on vain yksi ohjaaja, kokeen järjestäjän koetoimitsija voi toimia
esineen vientiliikkeessä esineen vastaanottajana ja veneen noudossa köyden
antajana. Muut liikkeet tulee suorittaa yhdellä ohjaajalla. Koetoimitsija ei anna käskyjä
eikä ohjaa koiraa.
Virheiden tulkinta
Suorituksen virheen aiheuttamat pistemenetykset sekä hylkäävät virheet on listattu
kunkin koeluokan yhteydessä. Tässä osiossa on selvennetty termejä, joita
luokkakohtaisissa ohjeissa käytetään.
Varaslähdöksi tulkitaan tilanne, jossa koira lähtee suorittamaan liikettä ennen
ylituomarin merkkiä, kun vene(et) on alle 5 metrin etäisyydellä suorituspaikalta.
Varaslähdöksi tulkitaan myös se, jos koira nostaa tassun veneen ponttonille
lähtöpaikalla ennen ylituomarin merkkiä, vaikka se ei hyppäisikään veteen
ennenaikaisesti.
Avustamiseksi tulkitaan kaikki ohjaajan tekemät mallisuorituksesta poikkeavat
toimenpiteet, joilla avustetaan koiran suoritusta ja jotka eivät ole hylkääviä virheitä.
Näitä ovat esimerkiksi veneen ponttonin taputtaminen ja veden loiskuttelu suorituksen
aikana.
Koiran kohdistunut fyysinen pakote on aina hylkäävä virhe. Fyysiseksi pakotteeksi
tulkitaan esimerkiksi koiran työntäminen lähetyksen yhteydessä, koiran pään
painaminen veden alle vientiesinettä vastaanotettaessa ja vientiesineen työntäminen
koiralle suuhun pakottamalla.
Uusi yritys tulkitaan tilanteessa, jossa koira ei suorita esineen luovutusta tai
veneköyteen/pelastettavan ”kädenjatkeeseen” tarttumista yhdellä kerralla. Esimerkiksi,
jos koira esineen viennissä tulee veneelle, mutta ohjaaja/koetoimitsija ei saa
vientiesinettä yrittäessään tarttua siihen, tulkitaan tämä yhdeksi yritykseksi. Jos koira
sen jälkeen palaa veneelle ja luovuttaa esineen, tulkitaan koiran luovuttaneen esineen
toisella yrittämällä. Vastaavasti mikäli veneen haussa koira käy veneen luona, mutta ei
tartu veneköyteen ensimmäisellä kerralla sitä tarjottaessa, tulkitaan seuraavista
kerroista uusi yritys.
2.2 Liikekohtaiset arvosteluohjeet
JUNIORILUOKKA
Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toinen on veneessä ja toinen rannalla. Ohjaajilla on
käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.

1. UINTI 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, toinen ohjaaja ja koira
ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle.
Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä veneestä ja uida rantaan. Ajanotto alkaa
ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan. Koiran tulee
ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.
2. VENEEN NOUTO 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua noudettava vene, jossa palkintotuomari ja toinen
ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle
merkkipoijulle. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä
tulee olla vähintään kaksi (2) henkilöä, kuitenkin kaikilla koirilla sama määrä. Koira ja
toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo
veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin
ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä
ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
-

koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin
ohjeaika ylittyy
koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
koira lähetetään vedestä
ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa
lähetettäessä)
ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan
koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen
aikana
koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on
yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta
koira jättää noudettavan veneen yli viiden (5) metrin päähän maalista

Virhepisteet:
-

koiran avustaminen, -2,5 p
yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä -0,5 p
koira jättää veneen alle viiden metrin päästä maalista, -1 p/alkava metri
koira sivuuttaa maalilinjan yli 5 metriä, -2 p
varaslähtö, -5 p

Ansiopisteet:

Maksimipisteet 50

43 - 50 pistettä
36 - 42 pistettä
30 - 35 pistettä

1. tulos
2. tulos
3. tulos

ALOKASLUOKKA/ SOVELTUVUUSKOE
Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toisen on oltava veneessä ja toisen rannalla. Ohjaajilla
on käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.
Virheettömästä liikkeen suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan,
kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. VENEESTÄ HYPPY JA UINTI 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja toinen ohjaaja
ovat, ajetaan 50 metrin poijulle. Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun ja
ui rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja se päättyy, kun koiran säkä ylittää
maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.
2. ESINEEN VIENTI 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Koira ja
toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira vie ohjaajan sille antaman esineen rannalta veneelle ja
luovuttaa sen veneessä olevalle ohjaajalle. Koira lähetetään maalilinjan takaa,
ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Suoritus ja ajanotto alkavat ylituomarin merkistä,
jonka jälkeen vientiesine annetaan koiralle. Vientiesine on ohjaajan oma ja sen on
oltava ylituomarin hyväksymä. Vientiesine annetaan koiralle suuhun. Veneessä oleva
ohjaaja saa ottaa esineen koiralta, kun hän ylettää siihen. Ajanotto pysähtyy, kun
veneessä oleva ohjaaja saa esineen.
3. VENEEN NOUTO 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle.
Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä on kaikilla koirilla
sama määrä henkilöitä, kuitenkin vähintään kaksi (2). Koira ja toinen ohjaaja ovat
rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo
veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin
ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä
ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.

4. HUKKUVAN PELASTAMINEN 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari, mahdollinen toinen
ohjaaja ja pelastettava henkilö ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua.
Kun vene on 30 m linjalla, hukkuva pudottautuu veteen. Venettä ajetaan eteenpäin
vielä noin 10 m.
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta ja hakee pelastettavan rantaan. Koira
lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa, kun
pelastettava henkilö pudottautuu veteen. Pelastettava henkilö loiskuttelee 30 metrin
linjalla. Pelastettava ei saa kutsua koiraa eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko
tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” tai pelastettava tarttuu
koiran päällä oleviin valjaisiin. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.
Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
-

koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin
ohjeaika ylittyy
koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
koira lähetetään vedestä
ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa
lähetettäessä tai vientiesineen vastaanotossa)
ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan
koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen
aikana
koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on
yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta
koira jättää esineen/veneen/pelastettavan yli viiden (5) metrin päähän
veneestä/maalista
vientiesine heitetään maahan tai veteen
valjaita käyttävä koira yrittää tarttua pelastettavaan
koira tarttuu pelastettavaa muualta kuin pelastettavan kädessä olevasta
”kädenjatkeesta”
koira kiipeää pelastettavan päälle

Virhepisteet:
-

koiran avustaminen, -5 p
yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p
koira jättää esineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päähän
maalista/veneestä, -2 p/metri
koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri
varaslähtö, -5 p
koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -2
p/uusi yritys
koira ei luovuta esinettä ensimmäisellä yrityksellä, –2 p/uusi yritys
veneen vetoköysi heitetään veteen, –5 p

-

koiran uudelleen lähettäminen, -2 p

Ansiopisteet:

Maksimipisteet 100

90 - 100 pistettä
80 - 89 pistettä
65 - 79 pistettä

1. tulos
2. tulos
3. tulos (hyväksytty)

AVOIN LUOKKA
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja. Ohjaaja on siinä paikassa (rannalla tai veneessä),
mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää, jollei liikekohtaisissa ohjeissa ole muuta
määritelty. Ohjaajalla on käytettävissä kolme (3) käskyä ilman virhepisteitä kunkin
liikkeen suorituksessa.
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. UINTI JA VENEEN NOUTO 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira sekä ohjaaja niin
halutessaan ovat, ajetaan 50 metrin linjalla olevalle poijulle. Toinen vene, jossa on
kaksi koetoimitsijaa, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle
merkkipoijulle, veneen keula radan keskilinjan suuntaan. Tähän veneeseen on
kiinnitetty noin kolmen (3) metrin mittainen vetoköysi. Koiran ohjaaja voi valita, onko
hän koiran kanssa samassa veneessä vai rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun,
hakee toisen veneen 30 metrin linjalta ja vetää sen rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin
merkistä, jonka jälkeen koira saa hypätä veneestä ja lähteä noutamaan toista venettä.
Kun koira on noin kymmenen (10) metrin päässä noudettavasta veneestä, heitetään
vetoköysi veneestä veteen. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene rantaan.
Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin
merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
2. PELASTUSRENKAAN VIENTI 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle.
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään pelastusrenkaan veneelle,
jossa koira luovuttaa pelastusrenkaan vientiköydestä koetoimitsijalle. Ohjaaja lähettää
koiran maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Pelastusrengas saa olla
vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava ohjaajan
kädessä. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiesine annetaan
köydestä koiralle suuhun. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut vientiköyden
koetoimitsijalle veneellä.
3. OHJATTU VENEEN NOUTO 30 m

Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Tähän
veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin mittainen vetoköysi. Ohjaaja voi
näyttää koiralle noudettavan veneen, mutta vetoköyttä ei näytetä koiralle ennen
suoritusta. Toinen vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ajetaan toiselle 30 m linjalla
olevalle poijulle. Veneitä lähdetään soutamaan kohti poijuja samanaikaisesti. Ohjaaja
ja koira ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee noutaa se vene, jossa vetoköysi on, ja tuoda se
rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta.
Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä. Kun koira on noin viiden (5) metrin päässä
noudettavasta veneestä, koetoimitsija ojentaa vetoköyden koiralle. Koiran tulee tarttua
vetoköyteen ja hinata vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen
sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN 50 m VENEESTÄ LÄHTIEN
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen
vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ja pelastettava henkilö, ajetaan 50 metrin poijulle.
Venettä, jossa koira ja ohjaaja ovat, aletaan soutaa kohti toista 30 metrin linjalla
olevaan poijua. Veneen ollessa oletetulla radan keskilinjalla, pelastettava henkilö
pudottautuu ylituomarin merkistä veteen.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä liikkuvasta veneestä, hakea pelastettava ja
tuoda hänet rantaan. Ajanotto alkaa, kun pelastettava pudottautuu veteen. Tällöin
ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Pelastettava henkilö loiskuttelee 50
metrin merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa
kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan
kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava), tai pelastettava tarttuu
koiran päällä oleviin valjaisiin. Kun koira on hypännyt veneestä, vene, jossa ohjaaja
on, soudetaan rantaan. Ohjaaja siirtyy veneestä maalilinjan taakse. Koiran tulee ylittää
maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää
maalilinjan.
Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
-

koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin
ohjeaika ylittyy
koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
koira lähetetään vedestä
ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa
lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa)
ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan
koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen
aikana
koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on
yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta
koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli viiden (5) metrin päähän

-

veneestä/maalista
pelastusrenkaan vientiköysi heitetään maahan tai veteen
valjaita käyttävä koira yrittää tarttua pelastettavaan
koira tarttuu pelastettavaa muualta kuin pelastettavan kädessä olevasta
”kädenjatkeesta”
koira kiipeää pelastettavan päälle

Virhepisteet:
-

koiran avustaminen, -5 p
yli kolme käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p
koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päähän
maalista/veneestä, -3 p/metri
koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri
varaslähtö, -5 p
koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -3
p/uusi yritys
koira ei luovuta vientiesinettä ensimmäisellä yrityksellä, –3 p/uusi yritys
koiran uudelleen lähettäminen, -3 p
koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan), -5 p

Ansiopisteet:

Maksimipisteet 100

90 - 100 pistettä
80 - 89 pistettä
65 - 79 pistettä

1. tulos
2. tulos
3. tulos (hyväksytty)

VOITTAJALUOKKA
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja, joka on aina siinä paikassa (rannalla tai veneessä),
mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää. Ohjaajalla on käytettävissä kaksi (2) käskyä
ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. TOISEN VENEEN NOUTO 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja ohjaaja ovat,
ajetaan 50 m poijun linjalle noin 15 metriä keskilinjasta sivuun. Toinen vene, jossa on
kaksi koetoimitsijaa, ajetaan keskilinjan vastakkaisella puolella olevalle 30 metrin
poijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi, joka
heitetään veteen jo rannasta lähtiessä.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee ohjaajan käskystä hypätä liikkuvasta veneestä ja
tuoda toinen vene rantaan. Ylituomarin merkistä kumpaakin venettä aletaan soutaa
rannan suuntaisesti kohti keskilinjaa. Noudettavaa venettä soudetaan perä edellä, ettei
vetoköysi mene veneen alle. Ohjaaja päättää itse, koska lähettää koiran suorittamaan
tehtävää. Ajanotto alkaa koiran lähdöstä tai viimeistään, kun vene, jossa koira ja
ohjaaja ovat, ohittaa 50 metrin merkkipoijun. Koiran on hypättävä käskystä veteen ja
vedettävä noudettava vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen
sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.

2. KÖYDEN VIENTI VENEESEEN 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Ennen
veneen soutamista poijulle, ohjaaja saa asetella vientiköyden rannalle haluamallaan
tavalla. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään köyden veneelle, jossa koira
luovuttaa köyden koetoimitsijalle ja ui sen jälkeen takaisin rantaan. Koira lähetetään
maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin
merkistä, jonka jälkeen vientiköysi annetaan koiralle suuhun. Ohjaaja juoksuttaa köyttä
käsiensä välistä eikä saa irrottaa köydestä suorituksen aikana. Koiran on luovutettava
köysi veneessä olevalle koetoimitsijalle. Köyden luovutettuaan koiran on uitava takaisin
rantaan köyteen tarttumatta. Ohjaaja ei saa kiristää köyttä luovutuksen jälkeen. Koiran
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä
ylittää maalilinjan.

3. PELASTUSRENKAAN NOUTO TOISELTA VENEELTÄ VENEESTÄ LÄHTIEN 30
m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen
vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa ja pelastusrengas, ajetaan toiselle 30 m linjalla
olevalle poijulle.
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään veneestä hakemaan pelastusrengas toiselta
veneeltä ja tuomaan se ohjaajalle. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen
ohjaaja saa lähettää koiran. Koiran on hypättävä veneestä ja uitava toiselle veneelle.
Kun koira on noin viiden (5) metrin päässä veneestä, koetoimitsija ojentaa
pelastusrenkaassa kiinni olevan köyden koiralle. Koiran tulee ottaa kiinni köydestä.
Koiran otettua köyden, koetoimitsija laskee pelastusrenkaan veteen. Koiran tulee viedä
pelastusrengas ohjaajalle. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut pelastusrenkaan
köyden ohjaajalle.
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN PELASTUSRENKAALLA 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari ja pelastettava henkilö
ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Kun vene on 30 m linjalla,
hukkuva pudottautuu veteen. Hukkuva on vedessä passiivinen eikä loiskuttele. Venettä
ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m.
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään rannalta viemään pelastusrengas hukkuvalle ja
tuomaan pelastettava rantaan pelastusrenkaan köydestä. Koira lähetetään maalilinjan
takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa pelastettavan pudottauduttua
veteen. Tämän jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää.
Pelastusrengas annetaan koiralle renkaaseen kiinnitetystä köydestä. Pelastusrengas
saa olla vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava
ohjaajan kädessä. Pelastettava henkilö on 30 metrin linjalla, mutta ei loiskuttele.
Pelastettava ei kutsu koiraa eikä käytä käskysanoja. Koira ui pelastusrenkaan kanssa
pelastettavan henkilön luo niin, että pelastettava pystyy tarttumaan
pelastusrenkaaseen (esim. kiertämällä pelastettavan). Koira kuljettaa pelastettavan

rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy,
kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
Suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
-

koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin
ohjeaika ylittyy
koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
koira lähetetään vedestä
ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa
lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa)
ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan
koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen
aikana
koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle
vientiköysi heitetään maahan tai veteen
koira lähtee ilman pelastusrengasta hakemaan hukkuvaa eikä ole ohjaajan
hallinnassa
koira kiipeää pelastettavan päälle tai yrittää tarttua hukkuvaan
ohjaaja kiristää vetoköyttä köyden luovutuksen jälkeen
koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli yhden (1) metrin päähän
veneestä/maalista

Virhepisteet:
-

koiran avustaminen, -5 p
yli kaksi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p
koira jättää köyden/veneen/pelastettavan alle yhden (1) metrin päähän
maalista/veneestä, -10 p
koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri
varaslähtö, - 5 p
vientiköysi tai -esine annetaan uudelleen koiralle lähetettäessä, - 5 p
koira tarttuu vientiköyteen uudelleen luovutuksen jälkeen, - 5 p
koira ei luovuta vientiköyttä ensimmäisellä yrityksellä, - 5 p/uusi yritys
koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan), -10 p

Ansiopisteet:

Maksimipisteet 100

90 - 100 pistettä
80 - 89 pistettä
65 - 79 pistettä

1. tulos
2. tulos
3. tulos (hyväksytty)

3. VESIPELASTUSKOKEIDEN MESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 3.2.2016. Voimassa 1.1.2017 alkaen.

Vesipelastuskoetoimikunta vastaa mestaruuskokeen järjestämisestä ja nimeää yli- ja
palkintotuomarit kokeeseen. Vesipelastuskoetoimikunta päättää ilmoittautumismaksun
suuruuden ja ilmoittautumisten vastaanottajan. Koe järjestetään yksipäiväisenä.
Koepaikan tulee olla hyvin vesipelastuskokeeseen soveltuva.
Mestaruuskokeeseen voivat ilmoittautua kaikki voittajaluokassa kilpailevat koirat, jotka
ovat saavuttaneet kyseisessä luokassa vähintään yhden (1) ykköstuloksen (90 – 100
pistettä). Mestaruuskoe voidaan järjestää, jos koiria on vähintään 8.
Kokeeseen voidaan ottaa enintään 14 koiraa. Edellisen vuoden mestari on
itseoikeutettu osallistumaan.
Mikäli koiria ilmoittautuu enemmän kuin 14, suorittaa vesipelastuskoetoimikunta koirien
valinnan seuraavasti: Edellisen ja kuluvan vuoden (3) kolme parasta tulosta
voittajaluokassa huomioidaan. Kuluvan vuoden koetuloksista huomioidaan heinäkuun
loppuun mennessä saavutetut tulokset. Ilmoittautumisen liitteenä on oltava kopio
koiran kilpailukirjasta. Mikäli vertailun jälkeen useammalla koiralla on sama pistemäärä
ja koiria on enemmän kuin 14, vertaillaan näiden koirien osalta kuluvan kauden kolmea
parasta tulosta vastaavasti. Mikäli pisteet ovat edelleen samat, suoritetaan
osallistuminen arpomalla.
Mestaruuden voittaa parhaan tuloksen saavuttanut koira. Mikäli kaksi tai useampi
osallistuja päätyy tasapisteisiin mestaruutta ratkottaessa, ratkaisee kokonaisaika
sijoituksen.
Mestaruuskoe suoritetaan voittajaluokan säännöin.
SM-kokeeseen on osallistuttava vähintään kuusi koiraa ja voittajan tulee saavuttaa
palkintosijaan oikeuttava tulos, jotta voittajalle voidaan myöntää virallinen
rekisterikirjaan merkittävä titteli VM-vuosiluku.

4. TOIMINTAOHJEET
Toimintaohjeet hyväksytty rotujärjestöissä ja ne ovat voimassa xx.xx.xxxx alkaen

YLITUOMARIN TOIMINTAOHJE
1. Sovi koetoimikunnan kanssa avaustilaisuuden ja koepäivän aikataulusta.
2. Saavu ajoissa koepaikalle. Esitä koetoimikunnalle ylituomarikortti ja Kennelliiton ja
rotujärjestön jäsenkortti.
3. Valmistaudu pitämään ylituomarin alkupuhuttelu. Esityksesi saa kestää korkeintaan
20 minuuttia. Selvitä oleelliset kokeeseen liittyvät tärkeät asiat, anna ohjeet
erikoisolosuhteiden huomioimisesta ja muista kokeen kulkuun oleellisesti liittyvistä
käytännön asioista.
4. Muista, että jokainen koe on arvokas kenneltilaisuus, sekä tärkeä
koulutustapahtuma.
5. Tarkista yhteistoiminnassa koetoimitsijoiden kanssa koirien rekisterikirjat,
rokotustodistukset ja tunnistusmerkinnät.
6. Valvo arvonnan suoritus. Ennen arvonnan suorittamista tarkista tuomarin
jääviyskysymys. Tuomari on jäävi tehtäväänsä, jos hän on:
– koiran kasvattaja, kouluttaja tai omistaja
– koiranomistajan tai –ohjaajan läheinen omainen (avio- tai avopuoliso, sisar, veli,
isä, äiti, poika, tytär)
– koiran entinen omistaja tai hoitaja
7. Valvo, että arvostelu tapahtuu sääntöjen ja arvosteluohjeiden mukaan. Epäselvissä
tapauksissa kuuntele aina myös koiranohjaajan mielipide. Ohjaa ja opasta
tuomariharjoittelijoita. Perustele lopputulos, jos tuomariharjoittelijan alkuperäinen
käsitys poikkeaa siitä.
8. Erimielisyyksien ilmetessä koeta päästä heti nopeaan eri osapuolia tyydyttävään
sopuratkaisuun.
9. Tarkista sihteerin merkinnät koirakohtaisesta pöytäkirjasta.
10. Tee totuudenmukainen ylituomarikertomus huomioiden kokeen myönteiset asiat,
epäkohdat ja puutteet.
11. Ennen kuin allekirjoitat koirakohtaiset pöytäkirjat ja koepöytäkirjan, varmista niissä
olevien tietojen oikeellisuus.
12. Valmistaudu pitämään kokeen päätöstilaisuudessa rakentava yhteenvetoarvio
koirien suorituksista ja kokeen kokonaiskulusta. Muista kiitokset mm.
palkintotuomareille ja muille kokeen myönteiseen onnistumiseen vaikuttaneille
henkilöille.

13. Mikäli koe joudutaan pakottavissa tapauksissa siirtämään, esim. luonnon
olosuhteiden tai levän vuoksi, neuvottele koetoimikunnan kanssa uusi koepäivä,
jonka kokeen järjestäjä esittää koeluvan myöntäjälle. Koe voidaan siirtää vain
yhden kerran.
14. Ota tarvittaessa vastaan ja valvo tuomarikokelaiden harjoitusarvostelut.
PALKINTOTUOMARIN TOIMINTAOHJE
1. Saavu ajoissa koepaikalle ja esitä ylituomarille tuomarikortti.
2. Tutustu ennakkoon sääntöihin.
3. Osallistu alkupuhutteluun ja kysy tarvittaessa neuvoa epäselvissä asioissa.
4. Osallistu radan rakentamiseen yhdessä ylituomarin ja toimitsijoiden kanssa.
5. Selvitä tulkintasi koetapahtumista koiranohjaajalle ja neuvottele tarvittaessa
ylituomarin kanssa tulkinnoista ja pisteistä.
6. Käyttäydy esimerkillisesti kaikkia muita tuomareita, koiranomistajia ja –ohjaajia sekä
muita koepaikalla olevia kohtaan.
KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE
1. Ilmoittaudu kokeeseen kirjallisesti kokeen järjestäjälle ilmoituksessa olevaan
päivämäärään mennessä ja toimita maksukuitti järjestäjän ohjeiden mukaisesti.
2. Saavu koepaikalle viimeistään 30 minuuttia ennen kokeen alkua.
3. Esitä koetoimikunnalle koiran rekisteri- ja rokotustodistukset, kilpailukirja ja muut
mahdolliset asiakirjat.
4. Seuraa tarkoin ylituomarin ja vastaavan koetoimitsijan alkupuhuttelua, koska tässä
tilaisuudessa annetaan toimintaohjeet kokeen ajaksi.
5. Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa suorituspaikalla, ettei koe turhaan
pitkittyisi.
6. Muista, että koiranohjaaja on kokeen aikana aina koiran virallinen edustaja,
riippumatta koiran omistussuhteista. Koiralla tulee olla sama/samat ohjaajat koko
kokeen ajan.
7. Noudata tarkoin kokeen sääntöjä ja niitä ohjeita, joita on annettu alkupuhuttelussa.
8. Ylituomarin hyväksymästä sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa. Ilmoita
muista syistä syntyneet erimielisyydet viipymättä ylituomarille.
Jatkovalitusmenettelystä antaa ylituomari ohjeet, mikäli koiran ohjaaja ei tyydy
ylituomarin ja koetoimikunnan yhdessä tekemään päätökseen asiassa.

9. Osallistu kokeen päätöstilaisuuteen. Tällöin julkistetaan tulokset ja samalla osoitat
arvostavasi myös muiden suorituksia.
10. Koiran ohjaajana olet velvollinen huolehtimaan koiran hyvinvoinnista kokeen
aikana. Älä anna koirasi häiritä muita kokeessa olijoita.
11. Muista, että koiran aiheuttamista vahingoista vastaa koiran omistaja.
12. Käyttäydy kokeessa esimerkillisesti tuomareita, kokeen toimitsijoita, toisia
koiranohjaajia ja kaikkia muitakin läsnäolijoita kohtaan.

KOKEEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTAOHJE
1. Kokeen järjestävä yhdistys vastaa kokeen vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja
keskinäisistä tehtävien ja vastuunjaosta.
2. Tee koeanomus kennelpiirille.
3. Varaa koepaikka, tarvittava tuomarien majoitus ja ruokailut.
4. Selvitä hyvissä ajoin ennen kokeen anomista, montako koiraa kokeeseen voidaan
ottaa.
5. Ota yhteys ylituomariin ja sovi kokeen alkamisaika.
6. Varaa palkintotuomari ja tarvittavat toimitsijat, koetarvikkeet ja –välineet.
7. Tarkista koirien rekisterikirjat, rokotustodistukset ja tunnistusmerkinnät
8. Valmistele ja järjestä kokeen päätöstilaisuus.
9. Toimita ylituomarin allekirjoituksella vahvistetut koirakohtaiset pöytäkirjat ja
koepöytäkirjat koeluvan myöntäneelle kennelpiirille.
10. Muista, että kokeen henkilöstö on vastuullisessa tehtävässä koko kokeen ajan.

5. PALKINTO- JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS, PÄTEVÖIMINEN JA TOIMINTA
5.1 PALKINTOTUOMARIT
PALKINTOTUOMAREIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET
Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia
palkintotuomareita ja pyrkiä yhtenäistämään vesipelastuskokeen arvostelua ja
pitämään tuomareita kehityksen tasalla.

PALKINTOTUOMARILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET
Palkintotuomariksi hakevalla tulee olla vesipelastuksen
koulutusohjaaja/koetoimitsijakurssi suoritettuna.
Hänen on omattava hyvä käytännön kokemus vesipelastuksesta sekä koiran ohjaajana
että koetoimitsijana, ja hänen on tullut osallistua viralliseen vesipelastuskokeeseen
omistamallaan tai kouluttamallaan koiralla.
Hänen on oltava yleistä luottamusta nauttiva, sekä luonteensa ja arvostelukykynsä
puolesta tähän tehtävään sopiva, mistä hänellä tulee olla paikallisyhdistyksen lausunto.
Hänen on omattava luontaisia taipumuksia ja riittävä fyysinen kunto kyseiseen
tehtävään.
Palkintotuomarin on oltava täysi-ikäinen = oikeustoimikelpoinen.

PALKINTOTUOMARIKOULUTUS
Tuomarikurssien anominen ja järjestämisoikeus
Koulutuksen järjestää vesipelastuskoetoimikunta. Kurssien johtajina ja heidän
varamiehinään voivat toimia kaikki vesipelastuskokeen ylituomarit, ellei kennelpiirien tai
rotujärjestöjen toimesta ole toisin päätetty.
Kurssianomukset jätetään kennelpiireille koeanomuksia vastaavasti. Anomuksesta
tulee käydä ilmi aika, paikka, järjestäjä, kurssin johtaja ja hänen varamiehensä.
Kennelpiirit myöntävät kurssiluvat jäsenyhdistyksilleen. Kennelpiirien ei tarvitse anoa
omien kurssiensa lupia Kennelliitolta.
Kursseista ilmoitetaan ennen niiden pitämistä Kennelliiton ja tarvittaessa rotujärjestöjen
julkaisuissa, ellei asiaa ole Kennelliiton valtuuston erillispäätöksellä toisin määritelty.
Kurssien ohjelma ja koulutus
Ilmoittautumisen jälkeen järjestäjä toimittaa tuleville kurssilaisille kurssiin kuuluvaa
materiaalia, johon kurssilaisilla on velvollisuus tutustua.
Kurssin teoreettisen osan pituus on vähintään kuusi (6) tuntia. Kurssin yhteydessä on
suoritettava lisäksi käytännön harjoittelua yhden kokeen verran. Teoreettisen osan
päätteeksi on järjestettävä kirjallinen ja suullinen loppukuulustelu. Kurssin hyväksytysti
suorittaneelle annetaan siitä todistus.
Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuomarikokelas suorittaa kokeiden yhteydessä
kahdessa kokeessa kahdelle eri ylituomarille käytännön koearvostelut. Harjoittelut on
suoritettava kahden vuoden kuluessa kurssista.
Kursseilla käsitellään:
-

Vesipelastuskokeiden tarkoitus ja järjestelyt
Vesipelastuskokeiden säännöt

-

Vesipelastuskokeen arvosteluohjeet
Palkintotuomarin, koiranohjaajan ja koetoimikunnan ohjeet
Koirakohtaisen pöytäkirjan ja kilpailukirjan täyttöohjeet

Pätevöinti
Anomuslomakkeena pätevöimiseksi käytetään tätä tarkoitusta varten laadittua
kokelaskorttia. Anomuksen tulee sisältää kaikki siinä vaaditut tarpeelliset tiedot
ratkaisua varten.
Palkintotuomarikortin myöntää tuomarikokelaan kennelpiiri vesipelastuskoetoimikunnan
esityksestä.
Palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänellä on hallussaan hyväksytty
tuomarikortti.
Palkintotuomareiden jatkokoulutus
1. Osallistuminen jatkokoulutukseen
Tuomareiden on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutustilaisuuteen tai
toimittava ko. koelajin kilpailijana kahden viimeisen vuoden aikana.
Vesipelastuskoetoimikunta voi määritellä asiaa tarkemmin erikoistilanteissa. Asian
valvonta kuuluu vesipelastuskoetoimikunnalle ja ylituomarille.

2. Jatkokoulutuksen järjestäminen
Jatkokoulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.
Palkintotuomarien jatkokoulutusta saavat järjestää, joko yksinään tai yhteistoiminnassa
keskenään kennelpiirit, rotujärjestöt ja –liitot ja vesipelastuskoetoimikunta.
Jatkokoulutuskursseista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kurssia Koirammelehdessä tai henkilökohtaisesti.

PALKINTOTUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN
Kennelpiiri voi peruuttaa vesipelastuskoetoimikunnan, rotujärjestöjen tai liittojen
esityksestä palkintotuomarioikeudet henkilöltä, joka kolmen (3) vuoden aikana ei ole
toiminut tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistunut kokeisiin kilpailijana.
Samoin pätevyys voidaan peruuttaa henkilöltä, joka todetaan tehtäväänsä
epäpäteväksi tai joka ei enää täytä kohtaa ”palkintotuomariksi asetettavan yleiset
vaatimukset” tai joka ei ole osallistunut hänelle suunnattuun tuomarien
jatkokoulutukseen joka toinen kerta.

5.2 YLITUOMARIT
YLITUOMAREIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJEET
Ylituomarien koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia
ylituomareita ja pyrkiä yhtenäistämään vesipelastuskokeen arvostelua ja pitämään
tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla.
YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET
Henkilön on oltava yleistä luottamusta nauttiva sekä luonteensa ja arvostelukykynsä
puolesta tähän tehtävään sopiva.
Henkilön on omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet
ylituomarin tehtävään.
Henkilön on oltava arvostettu ja kokenut koe- tai kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt ko.
koemuotoon.
Henkilön on pystyttävä koetuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen (kirjallinen ja
suullinen esitystaito).
Henkilön on täytettävä Kennelliiton valtuuston kulloinkin asettamat
jäsenyysvaatimukset.
Henkilöllä on oltava vähintään kahden vuoden kokemus vesipelastuskokeen
palkintotuomarina.
KOULUTUS
Koulutuksen koostuminen
A. Ylituomarikurssin anominen ja järjestämisoikeus
B. Uusien ylituomarien koulutus ja pätevöinti
C. Ylituomarien jatkokoulutus
A. Ylituomarikurssin anominen ja järjestämisoikeus
Ylituomarikurssin järjestää vesipelastuskoetoimikunta yhteistoiminnassa rotujärjestöjen
ja Kennelliiton kanssa. Yhteistyöhön voivat osallistua myös kennelpiirit ja
jäsenyhdistykset.
Kurssin järjestämisestä on ilmoitettava koeanomusmenettelyä vastaavasti
Kennelliitolle. Tällöin peruskurssin kouluttajat voidaan nimetä joko järjestäjien esityksen
perusteella tai Kennelliiton toimesta ja hoitaa tiedotus riittävän ajoissa Koirammelehdessä.
B. Uusien ylituomarien koulutus ja pätevöinti
Koulutus jakaantuu neljään (4) vaiheeseen
1. Peruskoulutus Kennelliiton toimesta
2. Vesipelastuskoetoimikunnan järjestämä erikoiskoulutus

3. Koearvostelut ja mahdolliset harjoitusarvostelut
4. Ylituomariksi pätevöiminen
Ennen varsinaista ylituomarikoulutuksen alkamista tulee tuomariksi aikovan hankkia
ennakkovalmennusta, jonka tarkoituksena on tiedon ja kokemuksen saaminen. Tämä
voi tapahtua opiskellen, käyttämällä hyväksi alan kirjallisuutta ja lehtiä sekä keräämällä
kaikkea sitä tietoutta ja kokemusta, jota saadaan olemalla mukana kenneltoiminnassa.
1. Peruskoulutus Kennelliiton toimesta
Ylituomariperuskurssi kestää yhden (1) päivän.
Kouluttajina peruskurssilla toimivat Kennelliiton nimeämät laajan kenneltietoisuuden
omaavat ylituomarit.
Peruskurssille valitaan ne vesipelastuskoetoimikunnan nimeämät henkilöt, jotka
täyttävät ylituomariksi aikovalle asetetut yleiset vaatimukset.
Peruskurssilla tulee käsitellä ainakin seuraavia asioita:
-

Kennelliiton säännöt ja organisaatio
valionarvo- ja koiranäyttelysäännöt
koiran rakenne ja liikunta
koiran luonne ja käyttäytyminen
tuomarietiikka

Peruskoulutuksesta on annettava kirjallinen todistus.
2. Vesipelastuskoetoimikunnan järjestämä erikoiskoulutus
Erikoistumiskoulutuksen avulla ylituomarikokelaan tulee saavuttaa sen koemuodon tai
kilpailusuorituksen riittävä tuntemus, mihin hän on pätevöitymässä ja omaksua
käytännöllinen tapa hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tasapuoliseen ja oikeaan
lopputulokseen.
Ylituomarikoulutuksen erikoistumiskoulutus kestää kaksi (2) päivää jakaantuen
teoreettiseen ja käytännölliseen osaan. Kouluttajina toimivat
vesipelastuskoetoimikunnan nimeämät ylituomarit, jotka katsotaan riittävän päteviksi ja
kokeneiksi mainittuun tehtävään.
Erikoistumiskoulutuksessa käsitellään ainakin seuraavia asioita:
-

koe- ja kilpailusääntöjen käytön ja erityispiirteiden yksityiskohtainen
selvittäminen
ylituomarin ohjesääntö ja toimintaohje
koe- ja kilpailutoimitsijaohjeet
ko. koemuotoa koskevat yleiset säädökset
rokotusmääräykset
lomakkeet ja arvostelukortit
kurssin päätteeksi on suoritettava hyväksytysti kirjallinen ja suullinen
loppukuulustelu sekä käytännön arvostelukoe

Erikoiskoulutuksesta on annettava kirjallinen todistus.

3. Koearvostelut ja mahdolliset harjoitusarvostelut
Hyväksyttyjä koearvosteluja on oltava vähintään kaksi (2) ja ne suoritetaan
vesipelastuskoetoimikunnan nimeämille ylituomareille.
Harjoitus- ja koearvostelusta on annettava kirjalliset todistukset.
4. Ylituomariksi pätevöiminen
Ylituomari katsotaan pätevöidyksi, kun hänellä on hallussaan hyväksytty
ylituomarikortti.
Vesipelastuskoetoimikunta tekee esityksen ylituomarin pätevöimiseksi Kennelliitolle.
Ylituomarikortin myöntää Kennelliitto.
C. Ylituomarien jatkokoulutus
1. Osallistuminen jatkokoulutukseen
Kennelpiirin, rotujärjestöjen ja –liittojen on vaadittava, että ylituomari on osallistunut
jatkokoulutukseen vesipelastuskoetoimikunnan ja Kennelliiton vaatimusten mukaan
ennen kuin hänelle annetaan uusi ylituomaritehtävä.
2. Jatkokoulutuksen järjestäminen
Ylituomarien jatkokoulutusta saavat järjestää, joko yksinään tai yhteistoiminnassa
keskenään kennelpiirit, rotujärjestöt ja –liitot ja vesipelastuskoetoimikunta.
Jatkokoulutuskursseista on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kurssia Koirammelehdessä tai henkilökohtaisesti.

YLITUOMARIOIKEUKSIEN PERUUTTAMINEN
Kennelliitto voi peruuttaa vesipelastuskoetoimikunnan, kennelpiirien, rotujärjestöjen tai
liittojen esityksestä ylituomarioikeudet henkilöltä, joka kolmen (3) vuoden aikana ei ole
toiminut tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä tai osallistunut kokeisiin kilpailijana.
Samoin pätevyys voidaan peruuttaa henkilöltä, joka todetaan tehtäväänsä
epäpäteväksi tai joka ei enää täytä kohtaa ”ylituomariksi asetettavan yleiset
vaatimukset” tai joka ei ole osallistunut hänelle suunnattuun tuomarien
jatkokoulutukseen joka toinen kerta.

