MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEIDEN KOIRAKOHTAISEN KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE
1.
Käytä teräväkärkistä kynää. Huomaa, että merkintöjen on oltava luettavia myös pöytäkirjan alimmassa
kopiossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää sähköistä lomaketta.
2.
Kirjoita tekstaamalla ja selvästi.
3.
Täytä pöytäkirja täydellisesti. Koiraa koskevat tiedot saat koiran rekisterikirjasta, joka on oltava aina
kokeessa mukana. Varsinaiset koetiedot kirjataan ylituomarin hyväksymästä ryhmänjohtajan
maastokortista.
4.
Muista, että koepöytäkirjan tiedot kiinnostavat koiranomistajia. Täyttämäsi pöytäkirja välittää tiedot koiran
suorituksesta muille koiraharrastajille sekä jalostustoimikunnan käyttöön. Ole siis huolellinen.
5.
Mikäli olet tehnyt virheellisen merkinnän pöytäkirjaan, niin yliviiva se ja tee viereen selvästi luettava uusi
merkintä. Älä suttaa.
6.
Merkitse koiran rotukoodi.
7.
Merkitse kennelpiiri ja kennelpiirin numero.
8.
Käytä keskuspaikan nimenä kuntaa johon koe on myönnetty.
9.
Kirjoita koeaika niinkuin se on myönnetty. (esim. 9.9.2020)
10.
Kirjoita koiran nimi niinkuin se on rekisterikirjassa, ilman titteleitä.
11.
Merkitse rekisterinumerot täydellisenä ja ehdottomasti oikein.
12.
Koiranomistajan nimi ja kotikunta. (ei postitoimipaikan nimeä).
13.
Rokotustodistuksen ja tunnistusmerkinnän tarkistamisesta (hyväksymisestä) merkintä ao. kohtaan.
14.
Yksittäisistä ajoa koskevista huomautuksista merkitään aina ajon numero pöytäkirjan kohtaan
huomautukset.
15.
Koko koetta koskevat huomautukset (esim. keskeyttäminen) merkitään niinikään kohtaan huomautukset.
16.
Kirjoita huomautukset kohtaan tulevat tekstit mahdollisimman lyhyesti, mutta selkeästi.
17.

Ominaisuuspisteet lasketaan vain silloin, kun koesuoritus viedään loppuun tai keskeytetään.
18.
Jos koira suljetaan tai koiran ohjaaja keskeyttää koesuorituksen tulosta ei lasketa. Loppupisteiden
kohtaan tulee viiva. Huomioi koiranohjaajan mahdollisuus keskytykseen myös niin, että pisteet ja tulos
lasketaan.
19.
Palkintosijaa merkittäessä käytetään numeroa (esim. MÄAJ 1). Viivaa käytetään, kun koiran ohjaaja
keskeyttää eikä halua tulosta laskettavan tai koira suljetaan (esim. MÄAJ -).
20.
Kelimerkinnät tehdään aina.
21.
Koelaji merkitään rastittamalla joko ”Yksipäiväinen” tai ”Pitkä koe”.
22.
Kohtaan sijoitus merkitään koiran saavuttama sijoitus / osallistuneiden koirien määrä. Keskeyttäneelle ja
suljetulle koiralle ei sijoitusta merkitä, vaan käytetään viivaa (esim. - / 5 )
23.
Palkintotuomarien allekirjoitukset ja nimen selvennykset.
25.
Ylituomarin allekirjoitus vahvistaa merkinnät oikeiksi.

