Koekauden kestävä koe
AJOK
KEAJ

Liite 2
Koekauden kestävän ajokokeen
järjestämisohje

1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.)
2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi
siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä
alueella toimivalle yhdistykselle.
●

Kennelpiirin sisäinen asia ja vapaasti päätettävissä.

●

Esimerkkejä

●

–

Maakunnallinen ajokoirakerho järjestää ja saa tuoton

–

Kennelpiiri järjestää ja ohjaa tuoton
ajokoiratoimintaan esim. karsintakokeiden ja pmkokeiden järjestäjille

Koeanomus ”paperisena” piirille. Järjestäjä, lista yt:sta,
maksaminen ja muut mahdolliset ohjeet

3. Kennelpiiri nimeää koekaudelle kokeen
vastaanottavat ylituomarit.
●

●

●

Tarpeen mukaan sopiva määrä
Voi esimerkiksi jaksottaa siten, että osa ylituomareista
hoitaa syyskuun, seuraavat lokakuun jne.
Vastaanottavan ylituomarin voi nimetä myös eri
kennelpiiristä
–

Esimerkiksi lähellä kennelpiirien rajaa asuvat
ylituomarit voivat toimia molempien piirien yt:na

4. Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin nimeämälle
ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin
viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
● Järjestäjä voi määrätä ilmoittautumisen esimerkiksi klo 20
mennessä
● Järjestäjä määrää miten maksetaan
5. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle
ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan.
● Koiranomistaja/ohjaaja varaa maaston.
– Yleensä koe suoritetaan omassa ”treenimaastossa”

6. Ylituomari tarkastaa koiran osallistumisoikeuden ja
palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden sekä määrää
irtilaskuajan. Tarvittaessa ylituomari ohjeistaa
palkintotuomariryhmän.
●

●

Puhelimessa
Yt kysyy tunnistusmerkinnän ja rokotuksen ja pyytää
ryhmätuomaria tarkistamaan ne ennen koettelua.
–

Lopullinen tarkistus purkupalaverissa.

7. Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä
ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta.
(korkeintaan noin 100 km maanteitse)
8. Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse
ylituomarille selvityksen kokeen kulusta.

9. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi,
kuitenkin viimeistään viikon kuluessa suorituksesta.
Ylituomari tarkastaa koiran rokotukset ja
tunnistusmerkinnän. Tulos on voimassa, kun ylituomari
on vahvistanut sen.
● Ylituomari määrää tilaisuuden ajankohdan ja paikan.
● Koiran rekisterikirja mukana tilaisuudessa.
●

●

●

Jos osallistumisoikeus ei olekaan kunnossa, ei täytetä
papereita vaan kyseessä on ”normaali metsäpäivä.”
Jos koiranohjaaja peruu kokeen esim. aamulla
sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, ei
täytetä papereita (ei ole luopuminen/keskeyttäminen)
Jos koiranohjaaja jää ilmoittamatta pois, katsotaan
luopuneeksi ja paperit täytetään.

10. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään
koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja.
Koirakohtaisen pöytäkirjan kohtaan sijoitus, merkitään - /
KK.
● Koepäiväksi merkitään koettelupäivä
●

●

Yt kertomukseen merkitään vähintään puhuttelun
ajankohta ja kokeen purkamisen ajankohta
Jokaisesta suorituksesta täytetään oma koepöytäkirja

11. Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että koetulokset
julkaistaan.
● Esimerkiksi piirin koepöytäkirjojen tarkastaja julkaisee
tulokset
●

●

Saj:n tulospalstalla tai linkitettynä esim.
ajokoirayhdistyksen sivuille
Päivämäärä, koira, omistaja, tulos, palkintotuomarit ja
ylituomari

Huom !
●

●

Koekauden kokeessa on osallistumisoikeus kaikilla
ryhmän 6 koirilla, mutta tulos on vain AJOK tai KEAJ
Beaglet ja Eestinajokoirat voivat siis osallistua, mutta
eivät saa koekauden kokeesta BEAJ tulosta vaan AJOK
●

●

Beaglejärjestö ei ole hyväksynyt koekauden koetta

Yksipäiväisessä kokeessa kaikki säännöt kuten
ennenkin

Ajokokeiden käyttövalion arvo
(FIN KVA)
4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden eri
koekauden aikana. Käyttövalion arvoon oikeuttavia
tuloksia on oltava vähintään kaksi paljaalta maalta ja yksi
lumikeliltä.
Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi AJOK-1 palkinto
koekauden kestävästä kokeesta tai siirtymäaikana
kahden viikon kokeesta.
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön
hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu
”hyvä” koiran täytettyä viisitoista (15) kuukautta.

Ketunajokokeiden käyttövalion arvo
(FIN KVA-K)
4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden eri
koekauden aikana.
Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto
koekauden kestävästä kokeesta tai siirtymäaikana
kahden viikon kokeesta.
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön
hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu
”hyvä” koiran täytettyä viisitoista (15) kuukautta.
Koiralta, joka on ennestään jonkin muun maan
käyttövalio, vaaditaan ko. koemuodosta vain yksi
käyttövalionarvoon oikeuttavista tuloksista Suomessa
sekä mahdolliset lisävaatimukset.

