TUOMARITOIMIKUNTA 11. huhtikuuta 2013

YLEISTÄ
Koiraa lähetettäessä, on ohjaajan seistävä suorassa – ei kyykistellä koiran vieressä.
 Koiralla ei saa kokeessa olla kaulassa mitään pantaa – ei esimerkiksi punkkipantaa.
 Koiraan ei saa koskea kokeen aikana sen siirtämiseksi, suunnan kääntämiseksi tai sen kiinni
pitämiseksi.
 Koiran kaikenlainen kurittaminen on kielletty.


TAIPUMUSKOE
Lähihakupillitys katsotaan taipumuskokeessa kehottamiseksi, jonka takia se ei ole sallittua.
 Koira pidetään kytkettynä heittojen aikana.
 Koiran kuivaaminen vesinoudon jälkeen ei ole sallittua.
 Naksuttimen käyttäminen ei ole sallittua.


NOME-B -KOE







Koira tulee saada asettumaan paikalleen suorituksen alussa.
AVO-luokassa voidaan sallia ohjaustehtävässä kaksi lähetystä.
VOI-luokassa sallitaan ohjaustehtävässä vain yksi lähetys, jolla koira on lähtenyt
etenemään.
Lähihakupillitys hyväksytään vain ohjaustehtävässä tai ohjatussa haussa.
Kaikenlaiset mahdolliset apuvälineet voidaan pyytää jättämään pois ennen kokeen
alkamista.
Mikäli tuomarin näkemys on, että koiran suoritus ei oikeuta palkintoon, mutta ohjaaja
ennen tämän sanomista sanoo keskeyttävänsä kokeen, on tulos kuitenkin esim. VOI0 eikä
VOI-.

TUOMARITOIMIKUNTA 11. huhtikuuta 2013

WT-KOE


Nuorten luokka (NUO), johon saavat osallistua 9-17 kuukauden (vähintään 9 kk ja alle 18
kk) ikäiset koirat. Hyväksyttyä taipumuskoesuoritusta ei vaadita. Nuorten luokka on
virallinen ja tulokset kirjataan koepöytäkirjaan.



VOI-luokkaan osallistuminen edellyttää, että koiralla on yksi AVO-1 tulos NOWT-kokeesta
ja/tai kaksi AVO-1 tulosta NOME-B kokeesta.



ALO- ja AVO-luokissa tuomari antaa kultakin rastilta suullista palautetta.



On sovittu, että loppukilpailu järjestetään aina.



WT-kokeen maksimikoiramäärä on 20 koiraa per tuomari.



Vuoden 2013 alusta kaikilla kokeen järjestäjillä tulee olla käytössä vihreät damit. Damien
suositellaan olevan vaalean vihreitä (vrt. Turner & Richards).



Koetulokset kirjataan koepöytäkirjaan seuraavasti:
o Jos ohjaaja keskeyttää koesuorituksen, merkitään palkintotuloksen kohdalle (-) ja
huomautussarakkeeseen "keskeytti".
o Tuomarin keskeyttäessä koesuorituksen merkitään palkintotuloksen kohdalle (0) ja
huomautussarakkeeseen "keskeytettiin".
o Tulos-sarakkeeseen merkitään tulos esim. ALO1, AVO2 tms.
o Pisteet-sarakkeeseen merkitään koiran saama pistemäärä sekä maksimipistemäärä.
Esim. jos koira ei ole ollut finaalissa (4 rastia, jolloin max. pisteet 80): 25/80. Esim.
jos koira on ollut finaalissa (max. pistemäärä 100): 95/100.

