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Taustaa

● Ajokoesäännössä ajon pituutta arvostetaan
– Ajon laadusta riippumatta koira saa ajoajasta 

noin 0,3 pistettä / minuutti

– On tärkeää, että riista pysyy pitkään jalkeilla

● Ajon laadulla on ratkaiseva merkitys saaliin 
saamiselle

– Ajotaitonumeron ei ole tarkoitus olla 
”automaattinen jatke” haukutuille minuuteille



  

Mitä korjattavaa ?

● Kiinnittää enemmän huomiota ajon laatuun
– Tällä hetkellä arvostelu perustuu liiaksi haukuttuihin 

minuutteihin
● Esim. 100 min ajoja on hyvin monenlaisia

– Nyt näiden laatuerot eivät näy riittävästi

– Koiran osoittama esteajotaito ja metsästyksellinen 
ajotapa eivät tule riittävästi huomioiduksi vaan jäävät 
”minuuttivaatimusten” varjoon

– Toisaalta laadultaan huonoista ajoista annetaan 
haukuttujen minuuttien perusteella liian hyviä 
numeroita



  

Tavoite

● Ajon metsästyksellisyyttä tulee korostaa 
nykyistä enemmän

● Vaikea ajettava, estetyöskentely ja jänishavainnot 
tulee huomioida korottavina tekijöinä

● Yhdenmukaistaa arvostelua
● Ei helpottaa / vaikeuttaa
● Koko skaala käyttöön

– Tuomareilta rohkeita perusteltuja ratkaisuja



  

Mitä sääntö sanoo?
● Poimintoja palkintotuomarin ohjeesta 

– 2.4. Toiminta ajon aikana

● Palkintotuomarin tulee selvittää koiran ajotapa, ajovarmuus, 
haukkuominaisuudet, hukka- ja estetyöskentelyn laatu sekä 
koiran ajovaiheen aikana esittämät muutkin ominaisuudet.

● Palkintotuomarin on yritettävä mahdollisimman usein nähdä 
jänis ja koira kuitenkaan koiran työskentelyä häiritsemättä

– 3.2. Arvostelukortin täyttäminen

● Ajo merkitään minuuttitaulukkoon niin, että sen laatu voidaan 
siitä todeta

● Yksittäisiä haukahduksia ei lasketa ajoaikaan, ellei todeta 
koiran etenevän

● Minuuttitaulukkoon merkitään mm. havainnot koirasta ja 
jäniksestä sekä koiran työskentely vaikeissa maasto- ja 
estekohdissa



  

●  Pt ohje 4.3. Ajotaito

– Hyvän ajotaidon tunnusmerkkejä
● Helppo saada näköhavaintoja ajettavasta
● Sujuvaa
● Hyvä yhteys ajettavaan
● Olosuhteisiin sopiva nopeus
● Vähän katkoja pitkässäkin ajossa

– Huomioidaan todellinen ajoaika suhteessa 
hyväksyttyyn ajoaikaan

– Ajotaitonumeroa annettaessa otetaan huomioon 
● Estetyöskentely
● Vaikea ajettava

Mitä sääntö sanoo?



  

Mitä sääntö sanoo?

– Välttävän tai heikon ajotaidon tunnusmerkkejä
● Kadottaa ajettavan nopeasti sitä uudelleen 

löytämättä
● Olosuhteisiin ja taitoihin nähden liian nopea ja 

hosuva ajotapa
● Paljon katkoja ja hukkia

– Huomioidaan todellinen ajoaika suhteessa 
ajominuutteihin 

● Liian hidas
● Paljon ajettavasta jäljessä



  

Arvosteluohjeita
10-9 Erinomainen

● Huippusuoritus. Loistava metsästyksellinen ajo, joka 
jää mieleen. 

● Normaaleissa olosuhteissa 

– Vain muutamia katkoja

– Jänis metsästettävissä koko erän

– Lt 50 = 5 

– Hyvä yhteys ajettavaan

– Ajettavasta saadaan yleensä näköhavaintoja

● Voidaan antaa myös silloin kun Lt 50 = 4 ja 
koira osoittaa erinomaista esteajotaitoa ja 
metsästyksellisyyttä



  

Arvosteluohjeita
8 – 7 Erittäin hyvä

● Pitkä, erittäin hyvä, sujuva ajo

● Normaaleissa olosuhteissa 50 = 4

● Passittaminen helppoa

– Hyvä yhteys ajettavaan
● Hyvä estetyöskentely

● Voidaan antaa myös silloin kun Lt 50 = 3 ja 
koira toimii erittäin vaikeissa olosuhteissa



  

Arvosteluohjeita
6-5 Hyvä

● Hyvä, sujuva ajo
● Normaaleissa olosuhteissa Lt 50 = 3
● Yleensä hyvä yhteys ajettavaan
● Ajettava metsästettävissä lähes koko erän
● Hyvä, järkevä hukkatyöskentely
● Selviytyy esteistä



  

Arvosteluohjeita
4-3 Välttävä

● Yleensä lyhyehkö noin tunnin ajo
– Lt 50 = 2

– Koiralla vaikeuksia ajettavan seuraamisessa

– Hukkatyöskentelyssä puutteita
● Liian laaja-alainen
● Hosuva
● Ajautuu pois hukkapaikalta

● Voidaan antaa pitkästäkin ajosta
– Hidas ajotapa

– Huono yhteys ajettavaan

– Katkonainen ajo



  

Arvosteluohjeita
2-1 (Heikko)

● Yleensä lyhyt ajo
– Koiralla merkittäviä puutteita hukkatyöskentelyssä

● Ei osaa rengastaa
● Ajautuu pois hukkapaikalta

● Voidaan antaa pidemmästäkin ajosta
– Muistuttaa enemmän jäljittämistä kuin ajoa

– Koira ajaa erittäin hitaasti

– Erittäin katkonainen ajo

– Paljon ajettavasta jäljessä, olisi vaikea metsästää



  

Tuomarin harkinta

● Palkintotuomarin ohjeet 1.1.2
– Palkintotuomarilla on mahdollisuus käyttää 

harkintaa, kunhan hän pystyy perustelemaan 
ratkaisunsa, eikä se ole ristiriidassa sääntöjen 
tai pt ohjeiden kanssa
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