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KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUKSOKEEN (PIKA) SÄÄNNÖT
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.5.2018, voimassa 1.6.2018 alkaen
1. YLEISTÄ
Käyttötaipumuskokeen tarkoituksena on todeta karkea-, lyhyt- ja pitkäkarvaisten kääpiöja kaniinimäyräkoirien (jatkossa pienoismäyräkoirien) käyttöominaisuuksia sekä koiran
luonteessa ja käyttäytymisessä ilmeneviä metsästystaipumuksia. Kokeessa testataan
koiran halua ja kykyä seurata riistaa maastossa, toimia kolossa, laukauspelottomuutta
sekä kiinnostusta saalista kohtaan. Testitulos antaa myös viitteitä koiran
jalostuskelpoisuudesta rotujärjestölle ja kasvattajille.
2. KOELAJIT
Käyttötaipumuskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena.
3. OSALLISTUMISOIKEUDET JA RAJOITUKSET
3.1 Oikeudet
Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä
puhdasrotuisilla pienoismäyräkoirilla, jotka ovat vähintään 9 kk:n ikäisiä sekä Kennelliiton
määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. (Liite).
Kokeeseen osallistuvalta ei vaadita näyttelytulosta, esim. kivesvikainen uros saa osallistua
testiin.
Kiimassa olevat nartut saavat osallistua kokeeseen viimeisenä, muiden koirien
suoritusten jälkeen. Ne eivät saa liikkua koealueella tai sen läheisyydessä ennen omaa
suoritusvuoroaan.
Koira, joka on saavuttanut hyväksytyn tuloksen, ei saa enää osallistua
pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskokeisiin.
3.2 Rajoitukset
Testiin ei saa osallistua
• sairas koira,
• narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä
astutuksesta) ja alle 75 vrk synnytyksen jälkeen
• koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidopingmääräyksiä (Liite)
• koira, joka on vihainen ihmisille tai toisille koirille tai
• vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (1070/2000) vastaisesti suoritettu eläimen
ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (Liite).

4. JÄÄVIYDET
Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä. (Liite)
5. JÄRJESTÄMINEN
Käyttötaipumuskokeen voi vastaanottaa ja arvostella tähän kokeeseen oikeutettu
(rotujärjestön suostumus / Kennelliiton pätevöinti) pienoismäyräkoirien
käyttötaipumuskokeen ylituomari.
Koiran omistaja sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan. Tuomari vastaa jäljen teosta ja
järjestämistehtävistä. Tuomari lähettää kokeen loppuarvostelun Kennelliitolle ja
rotujärjestölle sen kennelpiirin kautta, jonka alueella koe on suoritettu
6. KOIRANOHJAAJA
Koiranohjaajan on noudatettava tuomarin antamia ohjeita niin, ettei koiralle anneta sen
työskentelyä haittaavia tai edistäviä kieltoja tai käskyjä tai ryhdytä suoranaiseen koiran
auttamiseen. Pyrkimyksenä olkoon hyvä ja luottamuksellinen henki koiranohjaajan ja
tuomarin välillä. Koiranohjaaja voi halutessaan keskeyttää koiran suorituksen (luopui).
7. SULKEMINEN
Koira suljetaan kokeesta, jos ohjaaja ei sitä hallitse tai jos ohjaaja ei noudata tuomarin
antamia ohjeita.
8. KOIRAN LOUKKAANTUMINEN
Koiran loukkaantuessa tuomarin on keskeytettävä koesuoritus.
9. KOHTUUTON HÄIRIÖ KOKEEN AIKANA
Koesuorituksen aikana voi ilmetä koirasta riippumaton kohtuuton häiriö (ukonilma,
myrsky, vieras koira maastossa tai muu vastaava), jolloin tuomari voi keskeyttää koiran
koesuorituksen. Koiralle pyritään tällöin antamaan mahdollisuus koesuorituksen
jatkamiseen tai uuteen koesuoritukseen.
10. MAASTOJEN, SUORITUSPAIKKOJEN, JÄRJESTYKSEN TMS. ARPOMINEN
Ylituomari määrää koirien suoritusjärjestyksen arpomalla. Koirat arvostellaan arvotussa
järjestyksessä.

11. KOKEEN SUORITTAMINEN
11.1 Kokeen suorituspaikka
Hyväksyttäviä suorituspaikkoja ovat metsämaastot, joissa ihminen pystyy
kohtuudella kulkemaan. Ylituomari määrittelee suorituspaikat ja alueet.
Kokeen suorituspaikan on sijaittava alueella, jonne koetta varten on saatu
metsästysoikeuden haltijan lupa.
Koemaaston on oltava lumeton.
11.2 Riista
Laahausjälki tehdään riistalla, joiden lajit on määritelty erillisohjeessa. Jäljen
päässä on kolo, johon riista jätetään.
11.3 Jäljestäminen
Jälki tehdään laahauksella metsämaastoon. Jokaiselle koiralle varataan oma jälki.
Koira jäljestää kytkettynä.
11.4 Laukauksensieto
Laukauksensieto testataan starttipistoolilla, kun koira jäljestää.
11.5 Kolotyöskentely
Jäljen lopussa on kolo. Riista on sijoitettu kolon sisään. Koiran on joko vedettävä
riista ulos tai taisteltava vastaan tuomarin vetäessä riistan ulos.
11.6 Saaliskäyttäytyminen
Koiran on oltava kiinnostunut riistasta.
12. ARVOSTELUPERUSTEET
Kaikki koirat arvostellaan samoin perustein rodusta riippumatta.
Koe muodostuu seuraavista osa-alueista:
• jäljestäminen
• laukauksensieto
• kolotyöskentely
• saaliskäyttäytyminen
Kokonaisarvostelu on hyväksytty / hylätty.

13. ERILLISOHJEET KOSKIEN KOIRANOHJAAJAA, YLITUOMARIA JA KOKEEN
JÄRJESTÄMISTÄ
Koiranohjaajan sekä ylituomarin tehtävät ja velvollisuudet sekä järjestämis- ja
arvosteluohjeet määritellään tarkemmin Kennelliiton hyväksymissä ohjeissa.
14. VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen muutoksenhakusääntö (Liite)
15. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN
Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee Suomen Mäyräkoiraliitto ry.
SML esittää hyväksymänsä säännöt Kennelliiton valtuuston ja ohjeet Kennelliiton
koe- ja kilpailutoimikunnan vahvistettavaksi.
Näiden sääntöjen liitteenä on kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen
kokeita koskeva sääntö- ja ohjeliitevihko.
16. PAKOTTAVAT SYYT
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin
osallistumista tai antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
Sääntöjen liitteenä Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja
ohjeen.

KÄÄPIÖ- JA KANIINIMÄYRÄKOIRIEN KÄYTTÖTAIPUMUSKOKEEN TUOMARIOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 28.2.2018 Voimassa 1.6.2018 alkaen

1 TUOMARIN PÄTEVYYS
Taipumuskokeen vastaanottamiseen oikeuttavan pätevyyden myöntää
anomuksesta Kennelliitto.
Pätevyyden voi saada henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut kääpiö- ja
kaniinimäyräkoirien (jatkossa pienoismäyräkoirien) käyttötaipumuskokeen
ylituomarikurssin ja siihen liittyvät pätevöintivaatimukset. Lisäksi tuomarin tulee
osallistua jatkokoulutukseen, kuten erillisohjeessa on määritelty.
Ylituomarilla on oltava voimassa oleva arvosteluoikeus. Hänen on oltava Suomen
Kennelliiton ja Suomen Mäyräkoiraliiton jäsen.
2 ARVOSTELUN PERUSTEET
Mikäli koira osoittaa jossakin arvioitavassa osuudessa erinomaista tai riittämätöntä
ominaisuutta, perusteet on mainittava kirjallisessa arvosteluosuudessa.
2.1 Etsintä
Koiraa ei päästetä irti jäljen aikana. Narun voi irrottaa hetkeksi tuomarin luvalla.
Koira jäljestää 6 m:n pituisessa jälkinarussa koko jäljen ajan. Alussa tuomari
osoittaa koiran ohjaajalle jäljen alkukohdan. Jäljen alussa on 10 metrin ohjausalue,
jonka aikana ohjaaja osoittaa koiralle tehtävän. Koiran on aloitettava jäljestäminen
3 minuutin kuluessa. Ohjausalueen loputtua ohjaajan tulee antaa koiran
työskennellä vapaasti. Jos koira poistuu jäljeltä, 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. Yhden hukan jälkeen jälkiosuus on hylätty.
Jäljen aikana koiraa saa kehottaa kohtuullisesti, jatkuva kehottaminen vaikuttaa
arvosteluun tai voi jopa johtaa hukan antamiseen.
Etsintäosuuden maksimiaika on 15 minuuttia. Jos maksimiaika ylittyy, on
etsintäosuus hylätty. Myös yksi (1) tuomarin antama hukka, jatkuva runsas

kehottaminen, puurtava, epävarma tai epäitsenäinen työskentely aiheuttavat
etsintäosuuden hylkäämisen. Suoritus katsotaan hyväksytyksi, kun koira
suoriutuu jäljestä hukatta.
Vaikka etsintäosuus olisi hylätty, koe jatkuu koiran kolotyöskentelyn
testaamisella. Tuolloin lähestytään koloa tuomarin ohjeen mukaan.
2.2 Laukauksensieto
Tuomari laukaisee yhden laukauksen 6 mm tai 9 mm starttipistoolilla jäljen aikana.
Laukauksensieto tapahtuu tuomarin määrittämällä osuudella. Tuomari pysäyttää
koiranohjaajan ja koiran. Kävelee noin 15 metriä koirakon eteen ja laukaisee.
Odottaa noin 15 sekuntia tarkkaillen koiran käytöstä. Palaa koirakon
taakse ja antaa luvan jatkaa jälkiosuutta.
Laukauksensieto on hyväksytty, kun koira jatkaa jälkeä
laukauksensietotestin jälkeen. Laukauksensieto on hylätty, jos koiran
työskentely ei jatku 3 minuutin kuluessa.
2.3 Kolotyöskentely
Koiran tulee joko vetää riista ulos kolosta tai taistella vastaan tuomarin vetäessä
riistan ulos. Mikäli riistassa ei ohjaajan valinnan mukaan ole narua,
taistelutahtoa ei kolossa voida todentaa, mikäli koira jää esimerkiksi
syömään riistaa.
Koiran saavuttua kololle ohjaaja poistaa tarvittaessa jäljestämisvälineet.
Koiraa saa kehottaa ja kannustaa menemään koloon, mutta koiraa ei saa
työntää koloon.
Koiralla on 5 minuuttia aikaa mennä koloon. Koloon meno on riittävä, kun
koira kokonaisuudessaan on kolon sisäpuolella. Jos koira ei mene koloon,
on suoritus hylätty. Koiran löydettyä riistan odotetaan enintään 2-3
minuuttia tuomarin harkinnan mukaan, alkaako koira vetää riistaa ulos.
Jos koira on vain tiiviisti riistan luona paikoillaan, tuomari vetää varovasti
riistaa ulos, mikäli riistassa on narut.
Tiivis seuraaminen tai laimea kiinniottaminen ei riitä osuuden
hyväksymiseen. Mikäli koira jää riistan luokse tuomatta sitä ulos sallitussa

ajassa, on suoritus hylätty. Maksimiaika kolotyöskentelyyn on 10 minuuttia.
Kirjallisessa arvostelussa tulee mainita koiran työskentelytapa. Suoritus on
hylätty, jos koira ei mene putkeen, ei vedä riistaa ulos/taistele vastaan tai jää
riistan luokse tuomatta sitä ulos.
2.4 Saaliskäyttäytyminen
Koiran tulee olla kiinnostunut riistasta. Saaliskäytös on hylätty, jos koira
pelkää tai ei ole kiinnostunut riistasta.
3 KOESUORITUKSEN KOKONAISARVIOINTI
Koesuoritus on hyväksytty, kun koira on saanut kaikista
osasuorituksista hyväksytyn.
4 KOIRAKOHTAINEN PÖYTÄKIRJA
Tuomari arvostelee kohdat 2.1 - 2.4 erilliseen koirakohtaiseen pöytäkirjaan,
antaen loppuarvostelun hyväksytty / hylätty.
Keskeyttäminen, sulkeminen tai luopuminen merkitään koepöytäkirjan
huomautussarakkeeseen.
Tuomari merkitsee suorituksen päätapahtumat kohtaan Koeselostus. Muulle
arvosanalle kuin hyvä perustelut on aina mainittava.
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A. KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE
Koiran omistaja / haltija sopii koemuodon tuomarin kanssa koeajankohdasta
ja - paikasta. Kun koetilaisuus on sovittu, on koiran omistajan suoritettava
osanottomaksu ja kirjallinen ilmoittautuminen tuomarin kanssa sovitulla
tavalla.
Jos koiran omistajalle ilmaantuu este sovittuun koetilaisuuteen
osallistumiselle, on siitä ilmoitettava ylituomarille välittömästi. Ilman
pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta. Päteväksi syyksi poisjäämiseen
on todistettavasti koiran tai omistajan sairaus.
Ylituomarille on esitettävä koiran rekisterikirja, rokotustodistus ja
mahdolliset muut tarvittavat asiakirjat sekä tunnistusmerkintä. Koiran
ohjaajan tulee olla perehtynyt koemuodon sääntöihin.
Koiran ohjaajan on tarkoin noudatettava tuomarin hänelle antamia
toimintaohjeita ja määräyksiä. Jos koiran ohjaaja ei noudata annettuja
ohjeita tai hän esiintyy hyvän tavan vastaisesti, on tuomarilla oikeus kieltää
koirakon osallistuminen kokeeseen (sulkea). Koira pidetään kytkettynä
kokeen aikana.
Ohjaajan vaihtoa ei sallita kesken koetta ilman pakottavaa syytä (esim.
loukkaantuminen) ja tuomarin lupaa. Koiran ohjaajalla on oikeus kokeen
aikana innostaa koiraansa suullisesti. Jatkuva, runsas kehottaminen
kuitenkin vaikuttaa kokeen arvosteluun.
Koiranohjaajalla on oikeus luopua missä tahansa koesuorituksen vaiheessa.
Luopumisen syy on ilmoitettava välittömästi tuomarille ja se kirjataan
koepöytäkirjaan.
Koiran aiheuttamista ja koirakolle aiheutuneista vahingoista vastaa koiran omistaja.
Koiran ohjaajalla tulee olla kuuden metrin mittainen naru ja panta/valjaat kokeen
jäljestämisosuutta varten. Jos tuomarilla ei ole mikrosirunlukijaa koiran tunnistusta
varten, tulee tuomarin ja ohjaajan sopia, kuka hankkii tunnistuslaitteen
koepaikalle. Jos ohjaaja haluaa koesuorituksen tehtävän jäniseläimellä eikä

ylituomarilla ole jäniseläimiä käytössään, on ohjaajan tehtävä hankkia lopetettu
jäniseläin koetta varten. Jäniseläimen tulee olla ehjä sekä kokonainen.
B. YLITUOMARIN TOIMINTAOHJE
Ylituomari vastaa siitä, että koe suoritetaan sääntöjen ja ohjeiden mukaan.
Ylituomari pitää vaatimuksiaan ja kokeen luonnetta selventävän puhuttelun
ennen koesuoritusta.
Jos osallistujia on useita, antaa ylituomari kaikille koeryhmässä oleville
henkilöille ohjeet käyttäytymisestä kokeen aikana.
Ylituomari vastaa kaikista kokeen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.
Ylituomarin on arvosteltava koiran työskentely ehdottoman
puolueettomasti. Hänen on otettava huomioon vain se, minkä hän itse
kokeen aikana toteaa ja pyrittävä kaikissa tilanteissa tekemään oikeutta
koiralle.
Ylituomari vastaa sääntöjen 3. kohdassa mainituista tarkastuksista.
Ylituomari vastaa siitä, että käytettävät riistaeläimet vastaavat
säännöissä sekä ohjeissa annettuja vaatimuksia. Kunkin koesuorituksen
jälkeen ylituomari antaa koirasta suullisen ja kirjallisen arvostelun.
Ylituomari tekee yhteenvedon tuloksista koepöytäkirjaan (ATK 3).
Ylituomarikertomuksessa on esiinnyttävä ainakin ase, riistahavainnot,
jälkimaasto ja riista sekä maininta kokeen järjestelyistä. Kertomukseen tulee
merkitä kokeessa arvostellut tuomari / arvostelleet tuomarit
kotipakkakuntineen ja heidän arvostelemiensa koirien numerot.
Mahdollisten harjoitus- / koearvostelijoiden nimet kotipaikkakuntineen on
mainittava sekä hyväksyttiinkö / hylättiinkö edellä mainittu arvostelu.
Koemaksu muodostuu tuomarin kulukorvauksesta ja koesuorituksen järjestäjälle
aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista. Kustannuksia muodostuu esimerkiksi
matkoista ja tarvikkeiden hankinnasta.

C. KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
Käyttötaipumuskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena sen vastaanottamiseen ja
arvostelemiseen oikeutetulle (rotujärjestön suostumus / Kennelliiton pätevöinti)
käyttötaipumuskokeen ylituomarille. Koiran omistaja sopii tuomarin kanssa kokeen
ajankohdan. Tuomari lähettää kokeen loppuarvostelun Kennelliitolle ja
rotujärjestölle sen kennelpiirin kautta, jonka alueella koe on järjestetty.
Kokeen järjestämisestä vastaa Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Käytännön
järjestelyistä vastaa ylituomari. Jatkossa molemmista käytetään yhteistä nimitystä
”Järjestäjä”. Jos useampia koiria osallistuu samaan koetilaisuuteen, voi järjestäjä
tarvittaessa kutsua avustajia kokeen järjestämiseen. Ohjeena pidetään, että yksi
tuomari arvostelee enintään kahdeksan koiraa päivässä.
Ylituomari hyväksyy koemaastot ja vastaa siitä, että ne täyttävät sääntöjen
vaatimukset. Ylituomari vastaa jälkien tekemisestä ja kolon asettamisesta paikalleen
jälkien päähän.
Järjestäjä hankkii tarvittavat luvat maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.
Järjestäjä hankkii tarpeellisen määrän koirakohtaisia koepöytäkirjoja ja Kennelliiton
koepöytäkirjoja (ATK 3 ja 4).
Järjestäjä vastaa siitä, että riittävä määrä hirvieläinten sorkkia on saatavilla.
Huomioitava on, että samaa riistaa käytetään vain niin kauan kuin riista on
ensiluokkaisessa kunnossa.
Järjestäjän on varattava kolo, starttipistooli ja riittävä määrä panoksia.
Tunnistuslaitteen hankinnasta järjestäjä sopii ohjaajan kanssa.
Koirakohtaisesta arvostelusta annetaan yksi kappale koiranomistajalle.
D ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ KOKEEN SUORITUKSESTA
Jälkimaasto
Valitaan riittävän laaja alue, jolla tiettävästi esiintyy metsänriistaa. Jokaista koiraa
varten on varattava oma maasto-osuus. Maaston tulee olla kohtuudella ihmisen
kuljettavaa. Jälkimaaston on oltava lumeton.
Laukauksensieto
Järjestäjän on varattava 6 mm tai 9 mm starttipistooli ja riittävä määrä panoksia.

Jälki
Jälki merkitään pääosin avomerkein. Lähtöpaikka merkitään näkyvästi, pintamaata ei
rikota. Lähtöpaikkaan ei jätetä riistasta karvoja. Ohjausalue on noin 10 metriä ja se
merkitään näkyvästi. Muun jälkiosuuden tuomari merkitsee parhaaksi
katsomallaan tavalla. Jälki tehdään noin 250 metrin pituiseksi ja hieman jäljen puolen
välin jälkeen tehdään 90 asteen kulma. Kulmankaan kohdalla maata ei rikota.
Jälki tehdään laahaamalla riistaa perässä. Jos riistana käytetään jäniseläintä, laahaus
tehdään myötäkarvaan.
Jäljet on tehtävä niin, ettei koiran työskentely häiriinny muiden jälkien vuoksi.
Välimatkan seuraavaan jälkeen tulee olla vähintään 50 metriä. Jälki tehdään
välittömästi ennen koetta. Koira tai ohjaaja ei saa nähdä jäljen tekoa.
Jäljen päässä on kolo. Laahattu riista jätetään kaadoksi kolon sisään.
Samaa jälkimaastoa on mahdollista käyttää 24 tunnin kuluttua uudelleen. Jos
maastossa on ollut metsästyskoirien jälkikoe, maastoa saa käyttää
pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskokeeseen 5 viikon jälkeen. Täsmälleen samaa
jälkeä ei ole suotavaa käyttää peräkkäisinä päivinä.
Kolo
Kolo noin 5 metriä pitkä, muodoltaan pyöreä, läpimitaltaan 18 cm ja materiaalina
käytetään polyesteri/ polyuretaaniletkua (esim. PURFLEX P2 PU 180 mm).
Tuomarin tulee sijoittaa kolo maastoon sopivaksi. Kolo voi olla suora tai siinä voi olla
enintään 110 asteen kulma. Kolon tulee olla valoa läpäisevä. Kolon
molemmissa päissä tulee olla vahvikkeet. Kolo on kiinnitettävä maahan, jotta kolo
pysyy paikallaan koesuorituksen aikana. Kolon molemmat suuaukot ovat auki.
Koiran on sallittua mennä sisään kummasta tahansa suuaukosta. Kolo hajustetaan
vetämällä ensin riista kolon päästä päähän ja sen jälkeen vetämällä riista kolon
keskelle.
Riista
Sallittuja riistalajeja ovat sääntöjen mukaan lopetettu jäniseläin sekä hirvieläimen
sorkka. Mikäli käytetään pakastettua riistaa, sen on oltava tuoreena pakastettu ja
ehdottomasti täysin sulanut. Riistan on vastattava näöltään, hajultaan ja muutoinkin

vastatapettua riistaa. Kukin ylituomari vastaa siitä, että käytettävät riistat vastaavat
säännöissä ja toimintaohjeissa annettuja vaatimuksia. Ylituomareilla tulee olla
käytössään hirvieläimen sorkkia testiä varten.
Jos ohjaaja haluaa, että kokeessa käytetään jäniseläintä, sen ensisijainen
hankintavelvollisuus on ohjaajalla itsellään. Riistan tulee olla sellainen, että se
kohtuudella mahtuu koloon ja koira kykenee tuomaan riistan ulos. Hirvieläinten
sorkissa on pituus katsottava niin, että se liikkuu helposti putken sisällä.
Jäniseläimen on oltava kokonainen.
Riista jätetään kolon puoleen väliin ja riistaan tulee kiinnittää kaksi vähintään 6
metrin pituista narua, jotta se on vedettävissä ulos kummasta tahansa putken päästä.
Koiranohjaaja saa valita käytetäänkö riistassa narua. Tällöin koiran taistelutahtoa ei
kolossa voida todentaa, mikäli koira jää esimerkiksi syömään riistaa.

tie/polku

E YLITUOMARIKOULUTUS
Pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskokeen tuomarilla on ylituomaripätevyys.
Tuomarikoulutuksessa noudatetaan Kennelliiton ohjetta Palkinto-, arvostelu- ja
ylituomareiden koulutus ja pätevöinti sekä toiminta. (Liite)
Lisäksi noudatetaan Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n erikseen antamia seuraavia
ohjeita.
Ylituomarikurssin erikoistumiskoulutuksen järjestää SML-FTK yksin tai yhdessä
kennelpiirin tai jäsenyhdistyksensä kanssa. Kurssin järjestämisestä on ilmoitettava
Kennelliiton Määräaikaisilmoitukset-ohjeen säätämällä tavalla.
Kurssin kouluttajat nimeää SML-FTK joko yksin tai järjestäjien esityksen perusteella.
Koulutukseen hakeutuvan henkilön on oltava riittävän perehtynyt
pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskokeeseen. Hänen on oltava Kennelliiton ja
Mäyräkoiraliiton jäsen.
Kurssin suunnittelusta ja johtamisesta vastaa SML-FTK:n asettama PIKAkoetoimikunta Ylituomarikurssille osallistujat valitsee SML-FTK:n asettama PIKAkoetoimikunta hakemusten perusteella. Hakemusten tulee olla SML-FTK:n
käytettävissä kolme (3) viikkoa ennen ko. ylituomarikurssia.
Yhdelle kurssille voi osallistua enintään kymmenen (10) henkilöä, pienempää kuin
kolmen henkilön kurssia ei järjestetä.
Ylituomarikoulutuksen erikoistumiskoulutus kestää kaksi ja puoli (2,5) päivää (20
tuntia) jakautuen kolmeen osaan, teoreettiseen, käytännölliseen sekä kirjalliseen ja
suulliseen lopputenttiin.
Harjoitus- ja koearvostelut
Harjoitusarvostelut
Erikoistumiskoulutuksen jälkeen ylituomarikokelas tekee ensin kaksi (2)
harjoitusarvostelua kahdelle kokeneelle ylituomarille. Harjoitusarvostelua
vastaanottava ylituomari saa tarvittaessa ohjata ja neuvoa harjoittelijaa.
Ylituomarikurssin yhteydessä suoritettavat arvostelut ovat kurssiin liittyviä eikä niitä
lasketa varsinaisiin harjoitusarvosteluihin.

Jos ylituomarikokelaiden on työläs saada harjoitusarvosteluja tehdyksi testattavien
koirien vähyyden takia, voi PIKA-koetoimikunta järjestää tai valtuuttaa järjestämään
harjoitusarvostelutilaisuuden.
Harjoitusarvostelutilaisuuteen järjestäjä kutsuu sopivaksi katsomiaan testattavia
koiria ja tilaisuus suoritetaan todellisen kokeen kulun mukaisesti.
Koearvostelut
Harjoitusarvosteluiden jälkeen ylituomarikokelas tekee itsenäisesti vähintään kolme
(3) hyväksyttyä koearvostelua vähintään kolmelle (3) kokeneelle ylituomarille. Jotta
yksittäinen koearvostelu hyväksytään, tulee tuloksen olla samansuuntainen tuomarin
antaman arvostelun kanssa. Koearvostelut katsotaan hyväksytyksi
kokonaisuudessaan, kun ylituomarikokelas on hyväksytysti arvostellut vähintään
kolmen (3) koiran koesuoritukset.
Jos ylituomarikokelaiden on työläs saada koearvosteluja tehdyksi testattavien koirien
vähyyden takia, voi PIKA- koetoimikunta järjestää tai valtuuttaa järjestämään
koearvostelutilaisuuden. Koearvostelutilaisuuteen järjestäjä kutsuu testattavia koiria
ja tilaisuus suoritetaan todellisen kokeen kulun mukaisesti.
,.

