METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNNÖT
Voimassa alkaen 1.1.2007.
1 Kokeen tarkoitus
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen
riistaeläimen verijälkeä. Kokeiden järjestämis- ja tuomariohjeet täydentävät näitä sääntöjä.
2 Koelajit
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet ovat
1. Yleisiä, yhdistysten jäsenten välisiä kokeita tai kilpailuja.
2. Rotukohtaisia kokeita ja kilpailuja, joihin osallistumisesta määrätään erillisillä Kennelliiton
vahvistamilla ohjeilla.
3. Kansainvälisiä kokeita
.
3 Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen
Kokeisiin saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät
koirat, joilla on näyttelypalkinto. Metsästyskoirien jäljestämiskokeen alimmassa luokassa saa vähintään
yhdeksän kuukauden ikäinen koira kilpailla ilman näyttelytulosta.
Kokeeseen ei saa osallistua
- sairas koira
- kiimainen narttu
- narttu 30 vrk ennen ja 42 vrk jälkeen synnytyksen
- koira, joka ei täytä Kennelliiton antidopingsäännön vaatimuksia
Koetoimikunnan ja kokeen ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärä kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton
ohjeitten mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat. Koiranomistajille ilmoitetaan kokeeseen pääsystä
välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä.
4 Kennelliiton yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Kennelliiton yleinen jääviyssääntö
5 Järjestämisluvan myöntäminen
Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, Kennelliiton hallituksen ja kennelpiirien myöntämissä metsästyskoirien
jäljestämiskokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet. Kennelliiton hallitus myöntää valtakunnalliset
mestaruuskilpailut ja niiden valintakokeet sekä maaottelut. Kennelpiirit myöntävät yleiset ja jäsenten väliset
kokeet.
6 Koeluvan anominen
6.1 Luvan anoja ja järjestelyvastaava
Kokeen toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka tulee olla Kennelliiton jäsen; rotujärjestön /
järjestöjen jäsenyyttä pidetään suotavana. Kokeen järjestelyistä huolehtii järjestävän yhdistyksen nimeämä
koetoimikunta.
6.2 Anomisen määräaika
Kokeet on anottava Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti.
6.3 Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, kokeen nimi ja luonne, osanottorajoitukset, koeaika ja paikka, kilpailuluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin mennessä ilmoittautuminen ja
osanottomaksu suoritetaan, tehtävään suostunut ylituomari ja hänen varamiehensä sekä koetoimikunnan
puheenjohtaja. Anottaessa kokeeseen rajoitettua osanottajamäärää tulee rajoittamisessa noudattaa
Kennelliiton ohjeita.
6.4 Anomus osoitetaan
Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään. Jäljennös
koeanomuksesta toimitetaan tiedoksi järjestävän yhdistyksen kotipaikan kennelpiirille.

6.5 Kokeesta ilmoittaminen / tiedottaminen
Kennelpiirit ilmoittavat myöntämänsä kokeet Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti julkaistaviksi
Koiramme- lehdessä.
7 Kokeen siirto tai peruuttaminen
Kennelliiton sääntö: Kokeiden ajankohdan siirto ja peruuttaminen.
8 Kokeen tuomarit
8.1 Kokeen ylituomari sekä hänen varamiehensä
Kokeen ylituomarin on oltava Kennelliiton pätevöimä metsästyskoirien jäljestämiskokeiden ylituomari tai
jonkun FCI:n jäsenjärjestön pätevöimä ja Kennelliiton hyväksymä metsästyskoirien jäljestämiskokeen
ylituomari.
8.2 Muut tuomarit
Kokeessa arvostelevilta muilta tuomareilta edellytetään metsästyskoirien jäljestämiskokeiden
ylituomaripätevyyttä.
9 Ilmoittautuminen kokeeseen ja siitä poisjääminen
9.1 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kokeeseen on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koetta osanottomaksuineen.
9.2 Jälki-ilmoittautuminen
Koetoimikunnalla on oikeus ottaa vastaan jälki-ilmoittautumisia, mikäli kokeessa on tilaa. Koetoimikunta voi
tällöin korottaa osallistumismaksua, kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi.
9.3 Poisjääminen
Ilman pätevää syytä ei osanottomaksua palauteta. Päteväksi syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut
kiima tai sairaus, joka on lääkärintodistuksella todistettava. Poisjäämisestä on välittömästi ilmoitettava
koetoimikunnalle, kuitenkin viimeistään ennen kokeen alkua.
10 Kokeiden tulokset
10.1 Tulosten tarkastus
Kokeen sihteeri tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin tarkastettaviksi.
Ylituomarin on vahvistettava koepöytäkirja nimikirjoituksellaan.
10.2 Tulosten lähettäminen
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset
pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjälle.
11 Koirien arvostelu
Kaikki koirat arvostellaan rodusta riippumatta samoin arvosteluperustein.
12 Koeluokat
Kokeissa on kaksi luokkaa, avoin luokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Kaksi kertaa avoimen luokan
ensimmäisen palkinnon saavuttanut koira siirtyy voittajaluokkaan eikä tämän jälkeen voi kilpailla avoimessa
luokassa. Kokeesta käytetään lyhennystä MEJÄ
13 Jälkien arpominen
Jokaiselle koiralle arvotaan oma jälki. Jälkien arpominen tapahtuu ylituomarin pitämän alkupuhuttelun
jälkeen.

14 Koesuoritus
14.1 Koiran laukauksensieto
Koiranohjaaja vie koiran laukauksensietotestiin. Testi suoritetaan kokeen alussa. Testissä käytetään
haulikkoa tai vähintään 6 mm starttipistoolia. Laukauksensietotestissä hylätyn koiran koesuoritus
keskeytetään.
14.2 Jäljestäminen
Koira jäljestää 6 m:n pituisessa jälkinarussa koko matkan. Koiran poistuessa jäljeltä, koiranohjaajan on
annettava koiran vapaasti työskennellä jäljen uudelleen löytämiseksi. Koira saa etsiä kadottamaansa jälkeä
enintään 3 minuuttia. Koiralla katsotaan olevan hukka, jos se poistuu jäljeltä osoittamatta halua palata sille
takaisin ja tuomari toteaa, ettei koira pysty ottamaan jälkeä uudelleen.
14.3 Koesuorituksen keskeyttäminen
Jäljestämisaika on enintään 45 minuuttia, jonka jälkeen tuomarilla on oikeus harkintansa mukaan keskeyttää
suoritus. Koesuoritus keskeytetään, kun tuomari toteaa, ettei koiralla ole enää edellytyksiä saada palkintoa
tai koiralle tuomitaan kolmas hukka. Koiranohjaajalla on oikeus keskeyttää koesuoritus. Keskeyttämisen syy
on välittömästi ilmoitettava tuomarille.
14.4 Kaato
Koiran tultua kaadolle on sille annettava riittävästi liikkumatilaa, jotta sen käyttäytymistä voidaan arvostella.
Koiran tulee omatoimisesti osoittaa kaato. Kaatona käytetään kuivattua, tuoretta tai tuoreena pakastettua ja
koepäiväksi sulatettua hirvieläimensorkkaa.
15 Kohtuuton häiriö kokeen aikana
Yleisö tai kokeeseen osallistujat eivät saa olla sellaisessa paikassa kokeen aikana, että he häiritsevät koiran
suoritusta tai tuomarin tai koetoimitsijan toimintaa. Tuomarin on huomautettava häirinnästä.
16 Kokeen arvosteluperusteet
Kokeessa käytetään laatuarvostelua pistein 0 - 50.
Arvostelu
Tuomarin on arvostelussaan otettava huomioon koiran koko koesuoritus.
Laatuarvostelun pistetaulukko:
a) jäljestämishalukkuus
0-6
b) jäljestämisvarmuus
0 - 12
c) työskentelyn etenevyys
0 - 10
d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky 0 - 14
e) käyttäytyminen kaadolla
0-3
f ) yleisvaikutelma
0-5
yhteensä 0 - 50
Palkinnot
Ensimmäinen (1.) palkinto
40 - 50 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on erinomainen.
Toinen (2.) palkinto
30 - 39 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on hyvä.
Kolmas (3.) palkinto
20 - 29 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on tyydyttävä.
Pistemäärän ollessa jossakin osa-arvostelussa 0 koiraa ei palkita.
17 Koiran loukkaantuminen
Jos koira on loukkaantunut, on sen suoritus keskeytettävä.

18 Erityismääräyksiä kokeesta
Yleistä jäljestä
- Jälki tehdään lumettomalle maalle ja mikäli mahdollista riistarikkaaseen maaston siten, että
tuomari koiraa häiritsemättä voi seurata sen työskentelyä.
- Jälkien välinen etäisyys on maaston mukaan vähintään 200 m.
- Jälki merkitään piilomerkinnällä, avomerkintä sallitaan vain vaikeassa maastossa.
- Jälki veritetään, naudan- tai hirvieläimen vereen kostutetulla sienellä. Veri jaetaan tasaisesti
koko jäljelle; lähtöön, makauksiin ja kaadolle pirskotetaan muutama pisara verta.
- Jos jälki on tehty sääntöjen tai ohjeiden vastaisesti, jälki hylätään ja osallistumismaksu
palautetaan.
19 Avoimen luokan (AVO) jälki
- lähdöstä, makuulta ja kaadolta rikotaan pinta noin 30 cm x 30 cm alueelta
- jäljen pituus 900 - 1000 metriä
- kaksi suorakulmaista mutkaa
- kaksi haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa kulmiin
- verta 1/3 litraa
- jäljen ikä vähintään 12 tuntia
20 Voittajaluokan (VOI) jälki
- lähdöstä, makuulta ja kaadolta rikotaan pinta noin 30 cm x 30 cm alueelta
- jäljen pituus 1200 - 1400 metriä
- kolme suorakulmaista mutkaa, joista yhdellä veretön katkos kaavion mukaan
- neljä haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa jäljen suorilla osuuksilla, yksi makuupaikka /
osuus; makaus ei saa olla 50 m lähempänä kulmaa tai kaatoa
- katkos vähintään 300 m ennen kaatoa; katkos tehdään kulmalle kulkemalla verisientä vetäen
15 m ja sen jälkeen siirtymällä sieni ylhäällä n. 2-5 metriä maastosta riippuen jäljen sivussa
15 m takaisinpäin ja sen jälkeen suorakulmaisesti eteenpäin noin 10 m
- verta 1/3 litraa
- jäljen ikä vähintään 18 tuntia
- suositellaan, että osuudet ovat eri pituisia
21 Erillisohjeet
Ylituomarin, arvostelevan tuomarin, koiranohjaajan, koetoimikunnan ja koetoimitsijan tehtävät ja
velvollisuudet
sekä metsästyskoirien jäljestämiskokeen järjestämisohje määritellään tarkemmin Kennelliiton hallituksen
hyväksymissä ohjeissa.
22 Muutokset sääntöihin ja ohjeisiin
Muutokset sääntöihin vahvistaa Kennelliiton valtuusto ja ohjeisiin Kennelliiton hallitus.
23 Valionarvovaatimukset (FIN JVA)
Kennelliiton valionarvosääntö.
24 Valitukset ja erimielisyydet
Kennelliiton muutoksenhaku menettely

