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AJOKOKEEN ( Ajok ja Beaj ) SÄÄNNÖT
Hallituksen 05.08.2004 hyväksymä sääntöehdotus, johon tehty tarvittavat
korjaukset palkintotuomariohjeen hyväksymisen 18.11.2004 jälkeen.
1. Ajokokeiden tarkoitus
Ajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien selville saaminen
jalostusta varten, harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä
kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen.
Ajokokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläintä tai koiraa, eikä altistaa niitä
kohtuuttomalle rasitukselle.
2. Koelajit
Ajokokeet voivat olla luonteeltaan yleisiä, yhdistyksen jäsenten välisiä, rotujärjestön alaisten
rotujen kokeita tai kokeita, joihin osallistumisesta määrätään erillisillä kilpailusäännöillä tai
ohjeilla.

3. Osallistumisoikeudet ja rajoitukset
3.1. Oikeudet
Ajokokeeseen saavat osallistua FCI:n ajavien koirien roturyhmään kuuluvat rodut.
Osallistuvien koirien on täytettävä SKL-FKK:n rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja
rokotusvaatimukset.
Ajokokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön
hyväksymässä näyttelyssä täytettyään 9 kuukautta. ( poikkeus Liite 1 )
Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus.
3.2. Rajoitukset
Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa osallistuvien koirien lukumäärää
ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti, jos koejärjestelyt niin vaativat. Koirien omistajille
ilmoitetaan kokeeseen pääsystä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.
Koirat, jotka eivät voi osallistua kokeeseen.
1) Kiimainen narttu
2) Tarttuvaa tautia sairastava koira
3) Kantava narttu kolmekymmentä vuorokautta ennen laskettua synnytystä ja
neljäkymmentäkaksi vuorokautta jälkeen synnytyksen.
4) Sairas koira. Ylituomarin velvollisuus on kieltää sairaaksi todetun koiran osallistuminen
kokeeseen tai keskeyttää siltä kokeen jatkaminen.
Ryhmänjohtajankin velvollisuus on samasta syystä keskeyttää kokeen jatkaminen.
5) Koira, jolle on annettu suorituskykyyn vaikuttavia piristeitä, hormoneja tai muita aineita.
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4. Jääviys
SKL-FKK:n yleinen jääviyssääntö ( Liite )
5. Järjestämisluvan myöntäminen
Näitä sääntöjä noudatetaan FCI:n, SKL-FKK:n hallituksen ja kennelpiirien myöntämissä
ajokokeissa. FCI myöntää kansainväliset kokeet. SKL-FKK:n hallitus myöntää
valtakunnalliset mestaruuskilpailut, niiden valintakokeet ja maaottelut. Muiden kokeiden luvat
myöntää kennelpiiri.
6. Koeluvan anominen
6.1. Luvan anoja ja järjestelyistä vastaava
Kokeen toimeenpanoluvan anoo järjestävä yhdistys ( yhdistykset ), jonka pitää olla SKLFKK:n jäsen. Rotujärjestön jäsenyyttä pidetään suotavana. Kokeen järjestelyistä huolehtii
järjestävän yhdistyksen ( yhdistysten ) nimeämä koetoimikunta.
6.2. Anomisen määräaika
Koe on anottava SKL-FKK:n voimassa olevien määräaikaisilmoitusten mukaisesti ( Liite ).
Hyväksytty koe tulee järjestää myönnettynä ajankohtana ja vain poikkeustapauksissa se
voidaan siirtää tai peruuttaa.
6.3. Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, koetoimitsija, kokeen nimi ja luonne,
osanottorajoitukset, koeaika ja -paikka, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin
mennessä ilmoittaudutaan ja maksetaan osanottomaksu. Samalla on esitettävä ylituomari ja
hänen varamiehensä, joiden suostumus on saatu ja joiden tulisi olla järjestävän yhdistyksen
ulkopuolelta.
6.4. Anomuksen osoitus
Anomus osoitetaan aina sen kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään. Kun
järjestäjän kotipaikka on kennelpiirin ulkopuolella, toimitetaan jäljennös koeanomuksesta sille
kennelpiirille, jonka alueella järjestävän yhdistyksen kotipaikka sijaitsee.
6.5. Kokeesta ilmoittaminen ja tiedottaminen
Kennelpiirit toimittavat myöntämistään kokeista listan SKL-FKK:n määräaikaisilmoitusten
ohjeiden mukaisesti julkaistavaksi Koiramme lehdessä.
7. Kokeen siirto ja peruuttaminen
SKL-FKK:n yleinen sääntö : Kokeiden ajankohdan siirto ja peruuttaminen ( Liite )
8. Ylituomari ja hänen varamiehensä
Ylituomarin ja hänen varamiehensä on oltava SKL-FKK:n hyväksymä ko. koemuodon
ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava SKL-FKK:n ja
rotujärjestön jäsen.
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9. Muut tuomarit
Palkintotuomareita on koeryhmässä kaksi tai kolme. Jos käytetään kolmea tuomaria, on joka
koeryhmässä oltava kolme tuomaria. Kolmannelta tuomarilta otetaan huomioon vain ajoaika.
Ryhmänjohtajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja palkintotuomarin vähintään 15-vuotias.
9. 1. Palkintotuomarin pätevyys
Palkintotuomarilla on oltava voimassa oleva palkintotuomarikortti ja voimassa oleva
arvosteluoikeus. Palkintotuomarina voi tarvittaessa toimia myös palkintotuomarikurssin
suorittanut harjoittelija ellei kyseisen kokeen järjestämissääntö toisin määrää.
9. 2. Ryhmänjohtaja
Ylituomari nimeää palkintotuomariryhmässä yhden ryhmänjohtajaksi, jonka antamia ohjeita
on noudatettava. Ryhmänjohtajan on oltava joko SKL-FKK:n tai rotujärjestön jäsen, muiden
tuomarien on oltava joko SKL-FKK:n tai sen jäsenyhdistyksen jäseniä.
10. Kokeeseen ilmoittautuminen ja kokeesta poisjääminen
10. 1. Ilmoittautuminen
Kokeeseen on ilmoittauduttava ja osanottomaksu on maksettava aikaisintaan kuukautta ja
viimeistään viisi päivää ennen kokeen alkua.
10. 2. Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautumista ei hyväksytä.
10. 3. Poisjääminen
Ilman pätevää syytä pois jäänyt on aina velvollinen maksamaan osanottomaksun. Päteväksi
syyksi poisjäämiseen katsotaan koiran alkanut kiima sekä koiran tai koiranohjaajan sairaus.
Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle heti esteen ilmettyä.
11. Kokeen tulokset
11. 1. Tulosten tarkistus
Kokeen sihteeri tarkistaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä SKL-FKK:n
pöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin
tarkistettaviksi. Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet nimikirjoituksellaan ja lisättävä
tuomarinumeronsa nimen yhteyteen.
Kennelpiirin, ao. rotujärjestön ja SKL-FKK:n tulee korjata koetuloksissa todetut puutteet ja
virheet.
11. 2. Tulosten lähettäminen
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat ja
koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjän
ilmoittamaan osoitteeseen.
Kennelpiirin on lähetettävä SKL-FKK:lle ja rotujärjestölle kuuluvat pöytäkirjojen kappaleet
kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.
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12. Rotukohtainen arvostelu
Ajavien koirien ominaisuudet ja työskentely arvioidaan näiden sääntöjen liitteenä olevien
SKL-FKK:n hallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
Milloin kokeeseen osallistuu eri rotuisia koiria, tuomarin pitää olla perehtynyt riittävästi
koemuotoon osallistuvien koirien rodunomaiseen työskentelyyn.
Liite: Beaglein rotukohtainen erityisohje.
13. Koeluokka ja koeaika
Ajokoe on yksiluokkainen, tietylle päivämäärälle tai kahden viikon koejaksolle myönnetty
yksipäiväinen koe.
Ajokoetapahtuma voidaan myös järjestää kahtena peräkkäisenä päivänä pidettävänä
ajokokeena. Silloin koiralla on oltava eri maasto ja eri tuomarit kumpanakin päivänä.
Koiran sijoitus määräytyy kummankin kokeen yhteenlasketun pistemäärän mukaan.
13.1. Kahden viikon koe
Kahden viikon koe on erillinen koetapahtuma, eikä sitä voida pitää muiden kokeiden
yhteydessä. Koiranohjaaja voi itse valita koepäivän ja hänen on ilmoitettava se ylituomarille
viimeistään vuorokautta ennen koiran koettelua. Kahden viikon kokeessa koirat eivät kilpaile
keskenään. ( Liite : Ajokokeiden (AJOK/BEAJ) kahden viikon kokeen järjestämisohje )
14. Keskuspaikka
Kokeelle tulee järjestää tarkoituksenmukainen keskuspaikka, joka on sijainniltaan
mahdollisimman keskeinen koemaastoihin nähden.
15. Koemaastot
Kutakin koiraa varten on varattava koemaasto. Lisäksi on varattava tarpeellinen määrä
varamaastoja. Maastojen tulee olla riittävän laajat ja niiden tulee sijaita tarpeeksi kaukana
toisistaan.
Käytettävistä koemaastoista päättää koetoimikunta. Ylituomari hyväksyy koemaastot kullekin
palkintotuomariryhmälle.
Koe on suoritettava arvotussa tai sovitussa koemaastossa. Varamaastoon voidaan siirtyä
vain, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet sellaisiksi, ettei arvotussa tai sovitussa maastossa
voida koiraa koetella. Käytössä olevat varamaastot on nimettävä ennen kokeen alkua.
16. Kokeen kulku
Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla ja päättyy ylituomarin loppupuheenvuoroon, tulosten
julkistamiseen ja mahdolliseen palkintojen jakoon.
Ylituomarin puhuttelu pidetään koepäivän aamuna tai koetta edeltävänä iltana, mikäli
järjestelyt sitä vaativat.
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16.1. Koirien arvonta maastoihin
Koira osallistuu kokeeseen, jos se on mukana arvonnassa.
Koirat arvotaan maastoihin ylituomarin puhuttelun jälkeen, mikäli järjestelyt eivät vaadi
tekemään sitä etukäteen. Arvonta suoritetaan ylituomarin hyväksymällä puolueettomalla
tavalla.
Mikäli ilmenee voittamattomia järjestelyvaikeuksia, ylituomarilla on arvonnan jälkeenkin
oikeus siirtää palkintotuomareita ryhmästä toiseen.
Kahden viikon kokeessa koiranohjaajalla on oikeus ehdottaa koiralleen koemaastoa
koetoimikunnan hyväksyttäväksi. Koirien arvonta maastoihin suoritetaan tarvittaessa.
16.2. Koiran koetteluaika
Koetteluaika tulee aloittaa ylituomarin määräämänä koirien irtilaskuaikana, ellei voittamaton
este aiheuta viivytystä.
Koiran yhteenlaskettu kokonaishakuaika on 240 minuuttia. Koepäivänä on kaksi erillistä
ajoerää, joiden pituus on 120 minuuttia. Toinen erä otetaan, mikäli koiralla on ensimmäisen
erän jälkeen hakuaikaa käyttämättä.
Koiran koettelu päättyy, kun kokonaishakuaika 240 minuuttia tai ajoerien yhteenlaskettu
ajattamisaika 240 minuuttia on käytetty.
16.3. Toiminta maastossa
Kulkusuunnan maastossa päättää ryhmänjohtaja kuultuaan maaston tuntevaa ryhmän
jäsentä. Koiranohjaajan kohtuulliset toivomukset otetaan huomioon.
Koiran häiritseminen ja auttaminen haun, ajon ja hukkatyöskentelyn aikana on kielletty.
16.4. Haku
Koiran yhteenlaskettu hakuaika koepäivänä on enintään 240 minuuttia. Koira voidaan kytkeä
koiranohjaajan esityksestä, kun 90 minuuttia on kulunut irtilaskusta tai edellisestä
siirtymisestä. Päätös kytkemisestä ja siirtymisestä koemaastossa tehdään
palkintotuomariohjeiden mukaisesti.
Muun eläimen kuin jäniksen hakua ei arvostella. Haun päättyessä muun eläimen kuin
jäniksen ajoon, otetaan haun arvostelussa huomioon vain se osa, mikä on todettu jäniksen
hauksi.
16.5. Ajo
Koiralla on kaksi 120 minuutin ajoerää. Kun ensimmäinen ajoerä on päättynyt, koira pitää
kytkeä ja siirtää koemaastossa toiseen paikkaan hakemaan eri jänistä.
Ainoastaan haukkuen tapahtuva ajo hyväksytään. Hukka on silloin, kun koira ei seuraa
haukkuen jäniksen jälkiä.
Ajoaikaan lasketaan jokainen minuutti, jonka aikana koira on haukkuen ajanut jänistä.
Ajoaikaan ei lasketa sellaista hukkaa, joka on viisi ( 5 ) minuuttia tai sitä pidempi tauko
ajossa. Jos ajoerän loppuminuuteilla syntyy hukka, jatketaan erää, kunnes selviää, onko
kyseessä sellainen hukka, joka on vähennettävä ajoajasta.
Kun hukan alkamisesta on kulunut vähintään 40 minuutta, voidaan koiranohjaajan
esityksestä siirtyä koemaastossa koiraa kytkemättä niin, että koiralla on mahdollisuus löytää
uusi ajettava. Päätös siirtymisestä tehdään palkintotuomariohjeiden mukaisesti.
Mikäli koiralla on hukka, ja se alkaa hakea toista jänistä, hakutyöskentely arvostellaan
kaikilta osin palkintotuomariohjeiden mukaisesti, mutta hakuaika lasketaan ajattamisaikaan.
Ajolöysyydeksi todettuja minuutteja ei lasketa ajoaikaan.
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Hyväksytty ajoaika saadaan, kun ajoerän pituudesta vähennetään hukat ja ajolöysyydeksi
todettu aika.
Tutka- ja radiolaitteilla saatuja havaintoja koiran haukusta ei hyväksytä ajoksi.

16.6. Sulkeminen kokeesta
Koira suljetaan kokeesta, jos se tottelemattomuudellaan häiritsee kokeen kulkua tai on
haluton työskentelemään tai on niin löysä tai antaa ääntä niin vähän, etteivät tuomarit voi
seurata ajon kulkua tai on saanut ryhmän pisteinä kymmenen (10 ) tappiopistettä haku- tai
ajolöysyyden takia tai on saanut ryhmän pisteinä metsästysinnosta nollan (0).
Koira suljetaan niin ikään kokeesta, jos se koetteluaikana alkaa ajaa sorkkaeläintä ja ajaa
sitä yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajan tai ajo päättyy sorkkaeläimen raateluun. Mikäli koiraa ei
saada kytketyksi, seurataan ajoa koetteluajan päätyttyäkin, jotta nähdään johtaako se
sulkemiseen vai ei.
Koira voidaan sulkea kokeesta myös silloin, kun koiranohjaaja tahallisesti rikkoo sääntöjä tai
kytkee koiran ilman palkintotuomarin lupaa tai ei kehotuksesta huolimatta noudata
palkintotuomarin ohjeita.
Koira voidaan sulkea kokeesta myös silloin, jos koiranohjaajan pyynnöstä ylituomarin
hyväksymät, ryhmään kuulumattomat henkilöt tahallisesti häiritsevät kokeen kulkua tai
palkintotuomarien työskentelyä eivätkä noudata palkintotuomarin antamia ohjeita.
16.7. Luopuminen kokeesta
Koiranohjaaja voi luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa koetteluajan päättymiseen
saakka. Koesuoritus arvostellaan luopumisilmoitukseen asti.
16.8. Kokeen keskeyttäminen
Päätöksen kokeen keskeyttämisestä tekee ylituomari, maastossa ryhmänjohtaja ellei
ylituomari ole heti tavoitettavissa.
Ryhmänjohtajan on perusteltava keskeyttäminen ylituomarille ensi tilassa.
Koe keskeytetään seuraavissa tapauksissa:
- Olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, että kokeen jatkaminen olisi eläinsuojelumääräysten
vastaista. Tällaisia olosuhteita ovat koiraa vahingoittava jääkuori, jäätynyt lumikerros, kova
pakkanen tai helle.
- Koira vahingoittuu kokeen aikana niin, että sen koetteleminen voidaan katsoa
eläinsuojelumääräysten vastaiseksi.
- Luonnon olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, ettei koiran työskentelyä voida arvioida ( esim.
myrsky )
- Pimeän tulo estää kokeen jatkamisen. ( Katso kohta 17. Kohtuuton häiriö )
- Mikäli kokeen viimeinen ajoerä päättyy kohtuuttomaan häiriöön, voidaan koe keskeyttää
koiranohjaajan niin halutessa.
16.9. Tuloksen laskeminen
Loppuun viedyssä ja keskeytetyssä kokeessa tulos lasketaan. Jos koira suljetaan tai
koiranohjaaja luopuu kesken kokeen, tulosta ei lasketa.
Keskeytyksen, sulkemisen ja luopumisen syy merkitään koirakohtaiseen pöytäkirjaan
huomautuksia kohtaan.
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17. Kohtuuton häiriö kokeen aikana
17.1. Kohtuuton häiriö
Haun tai ajon aikana voi sattua koirasta riippumaton kohtuuton häiriö, joka keskeyttää koiran
koettelemisen.
17.2. Häiriön toteaminen
Jos on aihetta epäillä kohtuuttoman häiriön keskeyttäneen haun tai ajon, palkintotuomarien
on viipymättä pyrittävä selvittämään keskeytyksen syy ja toimittava palkintotuomariohjeiden
mukaisesti. Päätöksen kohtuuttoman häiriön hyväksymisestä tekee palkintotuomari.
17.3. Erityistapahtumat
Mahdolliset suurpetojen ja petolintujen vaikutukset koiran käyttäytymiseen kokeen aikana
tulee pyrkiä aina selvittämään, ettei tule virhearviointeja. Eläimen laji merkitään
koirakohtaiseen pöytäkirjaan.
18. Kokeen arvosteluperusteet
18.1. Arvostelu
Ajokokeen lopputulos on ominaisuuspisteiden ja ajoajan pisteiden summa.
Koiran työskentely kokeessa arvostellaan seuraavasti :
Ajoajan pisteet enintään
70 pistettä
Ominaisuuspisteet enintään 30 pistettä
18.2. Ajoajan pisteet
Ajoajan pisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaan
Ajoajan pisteet = 70 x t / 240 ( t= ajoaikojen summa minuutteina )
18.3. Ominaisuuspisteet
Ominaisuuspisteet ovat ansiopisteitä ja tappiopisteitä.
Palkintotuomarit arvioivat ominaisuuspisteet koiran suorituksen perusteella eräkohtaisesti,
ansiopisteet asteikolla 1-10, 1-5 tai 0-5 ja tappiopisteet asteikolla 0-10.
Erän ominaisuuspisteet saadaan laskemalla tuomarien antamien pisteiden keskiarvot.
Lopulliset pisteet saadaan laskemalla erien ansiopisteiden keskiarvot yhteen ja vähentämällä
summasta erien tappiopisteet yhteenlaskettuina.
Metsästysinnon kohdalla ei kuitenkaan lasketa erien pisteiden keskiarvoa, vaan loppupisteet
otetaan siitä erästä, jossa ryhmän antama metsästysintonumero on pienempi.
Mikäli jotain ominaisuutta ei pystytä arvostelemaan, käytetään viivaa palkintotuomariohjeiden
mukaisesti.
Mikäli todetaan, ettei koirassa ole tappiopisteitä aiheuttavaa ominaisuutta, käytetään nollaa
palkintotuomariohjeiden mukaisesti.
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Ansiopisteet
Haku
Haukku
Metsästysinto
Ajotaito

= 1 - 10
= 1 - 10
=0-5
=1-5

Tappiopisteet
Hakulöysyys
Ajolöysyys

= 0 -10
= 0 -10

18.4. Palkintosijaan oikeuttavat pisteet
Suuret ajokoirat
1. palkinto vähintään
2. palkinto vähintään
3. palkinto vähintään

75
60
50

Beaglet
1. palkinto vähintään
2. palkinto vähintään
3. palkinto vähintään

60
50
40

19. Palkintotuomarin arvostelun muuttaminen
Ylituomarin tehtävänä on valvoa, että kokeessa tarkoin noudatetaan SKL-FKK:n hyväksymiä
ajokokeiden sääntöjä ja ohjeita. Ylituomarin velvollisuus on muuttaa palkintotuomarien
arvostelua, jos hän erää seurattuaan tai palkintotuomarien selostuksen kuultuaan on
vakuuttunut, ettei arvostelu ole oikeassa suhteessa koiran suoritukseen.
20. Koetoimintaa koskevat erillisohjeet
Ylituomaria, palkintotuomaria, koiranohjaajaa ja koetoimikuntaa koskevat erillisohjeet ovat
näihin sääntöihin liittyvissä SKL-FKK:n hallituksen ja rotujärjestöjen hallitusten hyväksymissä
ohjeissa.
21. Muutokset sääntöihin ja ohjeisiin
Rotujärjestön hyväksymät ja esittämät sääntömuutokset vahvistaa SKL-FKK:n valtuusto.
Näihin sääntöihin liittyvät SKL-FKK:n ohjeet vahvistaa liiton hallitus.
22. Erimielisyydet ja valitukset
SKL-FKK:n muutoksenhaku. ( Liite )

