KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJE
Kaikki koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille tai sen nimeämälle tarkastajalle tarkastettavaksi, paitsi
järjestäjän kappale joka jää kokeen järjestäjälle. Tarkistettuaan pöytäkirjat kennelpiiri toimittaa ne
edelleen Kennelliitolle ja kokeeseen osallistuneille rotujärjestöille
Pöytäkirjan tarkastuksessa havaitut tekniset virheet tulee ilmoittaa ylituomarille ja kilpailijalle.
Koirakohtaiset arvostelukaavakkeet seuraavat koepöytäkirjoja sekä rotujärjestöille että Kennelliitolle.
Kennelliiton sääntöjen mukaan koepöytäkirjat lähetetään kennelpiirille viikon (1) kuluessa kokeen
päättymisestä ja kennelpiiri lähettää edelleen pöytäkirjat jakelun mukaisesti kahden (2) viikon kuluessa
Kennelliitolle ja rotujärjestöille.
Kennelliitolle toimitettavat pöytäkirjat lähetetään osoitteella:
Suomen Kennelliitto – Showlink Oy
Koetulokset
PL 20
79101 LEPPÄVIRTA
Mikäli kokeeseen osallistuu useamman kun yhden rotujärjestön alaisia koiria, on jokaisen rotujärjestön
saatava jäljennös koepöytäkirjasta.
Tässä täyttöohjeessa mainittuja asioita koskeviin kysymyksiin vastaa Kennelliiton koe- ja kilpailuasioista
vastaava.
KOEPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN

-

-

Koepöytäkirja täytetään seuraavasti:
kokeen järjestäjä, paikka ja aika omiin sarakkeisiinsa
koemuotolyhenne MÄAJ, kennelpiiri ja kennelpiirin numero omiin sarakkeisiinsa
kokeen luonne merkitään rasteilla
sää ja keli niille varatulle paikalle. Ellei ko. seikalla ole merkitystä kokeelle, jätetään ne
täyttämättä
lisätietoja (ylituomarin kertomus) voidaan kirjoittaa
liitteelle, jos niille varattu tila ei riitä
vastaavan koetoimitsijan nimi ja Kennelliiton jäsennumero sekä tuomariharjoittelijoiden nimet
omiin sarakkeisiinsa
rotukoodi, sekä koiran nimi täydellisenä mahdollisine kennelnimineen, ilman titteleitä
rekisterinumero ehdottomasti oikein (Huom! ei lonkkakuvaustulosta)
koepöytäkirjaan merkitään koiranomistajan kotikunta ei hänen kotipaikkaansa
tulos ja pisteet, ellei jossain koelajissa anneta pisteitä, jätetään ko. kohta täyttämättä
tulokset merkitään luokittain
käytetään vain arabialaisia numeroita
huomautuksia sarakkeeseen tulee merkitä kokeissa joissa on useampi arvostelutuomari, koiran
koetuloksesta vastaavan tuomarin nimi ja tuomarinumero
sihteerin nimi ja puhelinnumero päivisin (Huom! tärkeä, mikäli tuloksista tulee kysyttävää)
ylituomarin nimi sekä hänen tuomarinumeronsa = Kennelliiton jäsennumero
poissa olleita koiria ei merkitä koepöytäkirjaan

MIKÄLI SAMASSA AJOKOKEESSA ON SEKÄ PALJAAN MAAN (P) ETTÄ LUMIKELIN (L)
KOESUORITUKSIA, MERKITÄÄN TULOKSET ERI PÖYTÄKIRJALOMAKKEELLE.
TULOSTEN MERKITSEMINEN
Mahdolliset pisteet merkitään koemuodossa annetulla tavalla, esim. 48 ja 53,50.
Jos koira suljetaan tai luopuu kokeesta, merkitään tuloksen kohdalle viiva (-), MÄAJPisteitä ei tällöin merkitä, ei myöskään palkintosijaksi nollaa (0). Huomautussarakkeeseen merkintä
suljettu.
Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle (-) ja
huomautussarakkeeseen = keskeytti.
Tuomarin keskeyttäessä koesuorituksen pisteet lasketaan ja palkintotulos merkitään ”Tulos”
kohtaan ja ”Huomautuksia” = keskeytettiin.
MUUT TÄYTTÖOHJEET
Mikäli yksi lomake ei riitä merkitään ensimmäisen lomakkeen alareunaan montako sivua koepöytäkirja
käsittää ja jatkolomakkeet numeroidaan oikeaan yläkulmaan seuraavasti (jos esim. lomakkeita on
yhteensä 5 eli koepöytäkirja ja 4 jatkolomaketta): toinen lomake 2/5 kolmas lomake
3/5 neljäs
lomake 4/5 viides lomake
5/5
Näin voidaan Kennelliiton toimistossa olla varmoja siitä, että kaikki ko. koetta koskevat pöytäkirjat ovat
tulleet perille.
MÄYRÄKOIRIEN ROTUKOODIT
148.11 karkeakarvainen kaniinimäyräkoira
148.12 karkeakarvainen kääpiömäyräkoira
148.13 karkeakarvainen mäyräkoira
148.21 lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira
148.22 lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira
148.23 lyhytkarvainen mäyräkoira
148.31 pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira
148.32 pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira
148.33 pitkäkarvainen mäyräkoira

esim. MÄAJ-1 47 = Mäyräkoirien ajokokeen 1. palkinto 47 pistettä
MÄYRÄKOIRIEN SM-AJOKOE,
Voittajan kohdalle lisätään huomautussarakkeeseen Mvuosiluku.

