
KOIRANOHJAAJAN TOIMINTAOHJE 

Koiranohjaajana metsästyskokeessa voi toimia henkilö, joka omaa riittävän hyvän fyysisen kunnon. 

Koiranohjaaja on kokeen aikana koiran virallinen edustaja riippumatta koiran omistussuhteista. 

Koiralla tulee olla sama ohjaaja koko koepäivän. 

Koiran ilmoittaminen kokeeseen on tehtävä säännöissä mainittuna ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen 

on tehtävä kirjallisesti ilmoittautumismaksuineen ellei kokeen järjestäjän kanssa ole muuta sovittu. 

Nimeä ilmoittautumisen yhteydessä palkintotuomarit, mikäli koetoimikunnan kanssa ei ole muuta sovittu. 

Koetoimikunta ilmoittaa koiran omistajalle koiran pääsystä kokeeseen, kokoontumispaikan ajo-ohjeineen 

sekä mahdolliset ruokailu- ja majoitusmahdollisuudet. 

Saavu ajoissa koepaikalle, esitä koetoimikunnalle koiran rekisterikirja, rokotustodistukset ja muut vaaditut 

asiakirjat. 

Seuraa tarkoin ylituomaripuhuttelua, koska tässä tilaisuudessa saadaan toimintaohjeet kokeen ajaksi. 

Koiranohjaajan tulee tarkoin noudattaa niitä ohjeita, joita ylituomaripuhuttelussa on annettu sekä 

koesuorituksen aikana palkintotuomareiden antamia ohjeita. 

Esitä palkintotuomareille toivomuksesi irtilaskupaikasta ja kulkusuunnasta. Muista, että laskettaessa koira 

hakemaan suoraan yöjäljelle, se ei voi saada hyvää hakunumeroa. 

Anna palkintotuomarien suorittaa arvostelu häiritsemättä sitä liiallisilla toivomuksillasi. Älä turhaan 

selvittele koirasi aikaisempia ansioita ja koemenestystä. 

Palkintotuomarit esittävät sinulle arvostelukorttinsa koiran koesuorituksen päätyttyä. 

Muista, että saat kytkeä koirasi vain palkintotuomarin luvalla, keskeyttäessäsi kokeen tai koiran joutuessa 

erityiseen vaaratilanteeseen. 

Mikäli keskeytät kokeen, koiran ominaisuudet arvostellaan keskeyttämisilmoitukseesi saakka. 

Keskeyttämisilmoituksen tekemisestä teet päätöksen yksin sinä. Keskeytyksen yhteydessä sinun tulee 

selkeästi ilmaista tuomarille a.) käytätkö oikeuttasi keskeyttää koesuorituksen kaksi kertaa kokeen aikana 

ja jatkaa laskemalla koira uudelleen irti b.) käytätkö oikeuttasi keskeyttää koiran koettelun ja haluavasi 

koiran saavuttaman tuloksen ja pisteet kirjattavaksi vai c,) käytätkö oikeuttasi keskeyttää koiran koettelun 

niin, että koiran suorituksesta ei lasketa tulosta eikä pisteitä jolloin koiralle merkitään koetulokseksi MÄAJ-

. 

Kuljeta palkintotuomariryhmä kohtuullisen ajan kuluessa keskuspaikalle koiran koettelun päätyttyä, vaikka 

koiraa ei saataisikaan kytketyksi. 

Ole läsnä, kun palkintotuomariryhmä luovuttaa maastokortit ylituomarille. 

Ylituomarin hyväksymästä sääntöjen mukaisesta loppuarvostelusta ei voi valittaa. Muista syistä syntyneet 

erimielisyydet on viipymättä ilmoitettava ylituomarille. Mikäli et tyydy ylituomarin ja koetoimikunnan 

tekemään päätökseen, antaa ylituomari ohjeet muutoksenhakumenettelystä. 



Kun olet saanut kappaleesi koirakohtaisesta pöytäkirjasta, tarkista se huolellisesti. Jos havaitset siinä 

virheitä, ota yhteys ylituomariin tunnin kuluessa tulosten julkistamisesta. 

Osallistu kokeen päätöstilaisuuteen. 

Käyttäydy kokeessa tuomariryhmää, opasta, toisia koiranomistajia/-ohjaajia ja kaikkia muitakin 

läsnäolijoita kohtaan siten, kuin toivoisit heidän käyttäytyvän sinua kohtaan. 


