
MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEEN YLITUOMARIN TOIMINTAOHJE 
(Voimassa x.x.xxxx alkaen) 

 
TOIMINTAOHJEEN SOVELTAMINEN, TARKOITUS JA YLLÄPITO 
Tätä ohjetta sovelletaan mäyräkoirien ajokoesääntöjen mukaisissa kokeissa. 
Tässä ohjeessa kuvataan menettelytavat Kennelliiton vahvistamissa mäyräkoirien ajokoe- ja yleisissä 
säännöissä sekä ohjeissa ylituomareille asetettujen keskeisimpien tehtävien, vastuiden ja valtuuksien 
soveltamiseksi. 
Tämän ohjeen ylläpidosta vastaa Suomen mäyräkoiraliitto (SML-FTK). 
Mäyräkoirien ajokokeen ylituomarin on oltava Suomen Kennelliiton (SKL-FKK) ja SML-FTK:n jäsen, jonka 
SKL-FKK on valtuuttanut mäyräkoirien ajokokeiden ylituomariksi. Pitääkseen arvosteluoikeutensa 
voimassa ylituomarin on toimittava ylituomaritehtävässä vähintään yhden (1) kerran kahdessa (2) 
vuodessa ja osallistuttava vähintään joka toiseen ylituomareiden jatkokoulutustilaisuuteen. 
Ylituomarin tehtävä on valvoa, että kokeessa noudatetaan SKL-FKK:n vahvistamia mäyräkoirien 
ajokokeiden sääntöjä ja huolehtia, että arvostelu suoritetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja oikein. 
 
TOIMENPITEET ENNEN KOETTA 
Ylituomarin on varmistauduttava siitä, että koirat on ilmoitettu kokeeseen sääntöjen mukaisesti. 
Valmistauduttava pitämään kokeen aluksi ylituomarinpuhuttelu. 
Puhuttelun kesto enintään 20 minuuttia. 
Puhuttelussa on huomioitava koulutukselliset näkökohdat. 
Ylituomaripuhuttelu on pidettävä myös koko koekauden ajokokeessa ennen kokeen alkua. 
Tarkistettava ennen kokeen alkua yhdessä koetoimitsijan kanssa koirien rokotustodistukset ja 
tunnistusmerkinnät sekä tuomareiden arvosteluoikeudet. 
Vahvistaa palkintotuomareiden sijoittelun koemaastoihin ja nimeää ryhmien johtajat. 
Kokeen siirtämisestä tai peruuttamisesta noudatetaan SLL-FKK:n ohjeita. 
 
TOIMENPITEET KOKEEN AIKANA 
Ylituomarin on valvottava, että maastoarvonta suoritetaan puolueettomasti.  
Varmistettava maastoarvonnan tulos mahdollisten jääviyksien osalta. 
Kokeen ylituomarin ei tule toimia kokeen sihteerinä tai palkintotuomarina muuta kuin pakottavissa 
tapauksissa. 
Ylituomarin on määrättävä koirien irtilaskuaika. 
Ylituomarin on seurattava maastoissa koirien suorituksia ja arvostelua pyrkien yhteyteen mahdollisimman 
monen tuomariryhmän kanssa. 
Ylituomari ottaa vastaan palkintotuomareiden koeselostukset, tarkistaa arvostelukortit ja vahvistaa 
tapahtuneen arvostelun ja palkintosijan, mikäli mahdollista koiranohjaajan läsnäollessa. 
Ylituomarin tulee korjata palkintotuomareiden arvostelua siinä tapauksessa, että hän itse koiran toimintaa 
seurattuaan tai palkintotuomarien selostukset kuultuaan on vakuuttunut siitä, että arvostelu ei ole 
oikeassa suhteessa koiran suoritukseen. 
Ylituomarin tulee tarkistaa, että sihteeri tekee koirakohtaisiin pöytäkirjoihin kaikki merkinnät ja laskelmat 
oikein. Kaikki ajot on merkittävä koirakohtaisiin pöytäkirjoihin (maks 4).  
Ennen tulosten julkistamista ylituomari tarkastaa tulokset ja varmentaa pöytäkirjat nimikirjoituksellaan 
(pöytäkirjoihin ylituomarinumero).  
Ylituomari huolehtii, että koiranohjaajalle annetaan hänelle kuuluva kappale koirakohtaisesta 
pöytäkirjasta. 
Ylituomari päättää kokeen pitämällä loppupuheenvuoron, jossa kertoo havainnoistaan kokeen aikana ja 
julkistaa kokeen tulokset. 
Ylituomarin on pyrittävä selvittämään mahdolliset erimielisyydet kokeen aikana Kennelliiton ohjeiden 
mukaisesti. 


