MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEEN ARVOSTELUKORTIN TÄYTTÖOHJE
1.
Käytä kortin täyttämiseen lyijykynää. Tee merkinnät selvästi ja täsmällisesti. Muista, että hyvin ja huolella
täytetty kortti antaa selkeän käsityksen kokeen tapahtumista. Mikäli haluat muuttaa tekemiäsi merkintöjä,
älä hankaa, viivaa entinen merkintäsi yli ja tee viereen uusi merkintä.
2.
Merkitse ennen erän alkua korttiin; koepäivää, maastoa, koiraa sekä omistajaa koskevat tiedot.
3.
Tee lisätietojen olosuhdemerkinnät kokeen päättymisen jälkeen. Arvioidaan olosuhteet kokeen aikana
keskimäärin.
4.
Merkitse aikataulukon vasempaan reunaan irtilaskuajan mukaiset täydet tunnit.
5.
Merkitse aikataulukkoon koiran irtilaskuajat, havainnot koirasta, jäljen löytyminen, havainnot muista
eläimistä sekä mahdolliset häiriötekijät. Käytä tarvittaessa huomautussarakkeita.
6.
Mahdollinen koiran kytkemisen jälkeinen uusi haku merkitään kellonajan mukaisesti aikataulukkoon.
Mikäli aikataulukon minuuttiviivasto ei riitä, käytä apuna ylimääräistä arvostelukorttia.
7.
Haku- ja ajoajan pituuden määrittelyn helpottamiseksi voit käyttää laskutoimituksiin aikataulukon oikeassa
reunassa olevaa tilaa.
8.
Mikäli totesit koirassa olevan haku- tai ajolöysyyttä merkitse ao. sarakkeeseen todettu aika minuutteina.
9.
Merkitse ajon alkamisaika selvästi aikataulukkoon, jotta voit helposti laskea kertyneen ajoajan.
10.
Ajo merkitään:
sujuva ajo yhtenäisellä viivalla

(_________)

katkonainen ajo katkoviivalla

(- - - - - - - - -)

yksittäinen haukahdus pisteellä

(--- ٠٠٠ --- )

toisen tuomarin kortista siirretty sahaviivalla

(vvvvvvvvvv)

koirapaikantimesta kuunneltu ajo aaltoviivalla

(~~~~~~~~~)

Merkintöjen tulee olla mahdollisimman hyvin ajotapahtumaa kuvaava. Merkitse kaikki ajoa
koskevat havainnot aikataulukkoon. Käytä tarvittaessa huomautuskohtia. Laske haku- ja ajoajat
rivikohtaisesti, jonka jälkeen rivit lasketaan yhteen. (esim H12, A18)
11.
Arvioi ja merkitse ominaisuuspisteet koko koe huomioiden. Ryhmätuomarin kortti on yhteenvetokortti,
joten siihen lasketaan ominaisuuspisteistä keskiarvot. Palkintotuomarin kortista siirretty ajoaika, jota

ryhmätuomari ei ole kuullut merkitään sahaviivalla. Siirretty ajoaika lasketaan oikealla olevaan
sarakkeeseen.
12.
Merkitse olosuhdetiedot käyttäen numeroita 5 - 1, lukuun ottamatta olosuhteista annettavia lisätietoja,
jotka rastitetaan sekä lämpötila ja lumen paksuus, jotka annetaan numeroina. Neuvottele
olosuhdemerkinnöistä palkintotuomaritoverisi kanssa ennen niiden merkitsemistä. Merkitse vain ne
olosuhdetiedot, jotka olet voinut varmasti määritellä.
13.
Tarkista lopuksi tekemäsi merkinnät ja allekirjoita arvostelukortti.

