OHJEISTUS KOESIHTEEREILLE
NOU – NOME-B – NOWT – NOME-A

KOKEEN ANOMINEN
Kokeet anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella koe järjestetään. Anominen tehdään sähköisesti
Omakoira-järjestelmässä. Anomukseen merkitään aika, paikka, ylituomari, vastaava koetoimitsija,
ilmoittautumistiedot, etusijat ja maksuohjeet. Arvostelutuomareita voi ottaa kokeeseen ilman erillistä
ilmoitusta. Anomuksen perusteella tehdään virallinen koeilmoitus Koiramme-lehteen.
Omakoirassa on yhdistyksen käyttöoikeus oletusarvoisesti puheenjohtajalla ja sihteerillä, jotka voivat antaa
ns. tapahtumanjärjestäjä-oikeuksia muillekin. Näillä oikeuksilla voi anoa kokeita. Omakoira-käyttäjän tulee
olla SKL jäsen.
Anomisaikataulu:
Kokeen pitoaika
1.1.-30.4.
1.5.-31.7.
1.08.-31.12.

Anomus piirillä
31.8. mennessä
31.12. mennessä
31.3. mennessä

KV-kokeet anomus pitää olla Kennelliitossa viimeistään 5 kk ennen kokeen pitoa kennelpiirin puollolla
varustettuna. Kokeen myöntää FCI.
SM-kokeiden anomisaikataulu:
Kokeen pitoaika
Anomus piirillä
1.1.-30.4.
30.4. mennessä
1.5.-31.7.
31.8. mennessä
1.8.-31.12.
31.12. mennessä

Anomus SKL:ssa
30.9. mennessä
31.1. mennessä
30.4. mennessä

TUOMARIT
Tuomarilistat yhteystietoineen löytyvät SNJ:n koekalenterista (koekalenteri.snj.fi). Huomio, ettei kaikilla
tuomareilla ole välttämättä ylituomarioikeuksia (A-kokeet). Tuomareiden kanssa sovitaan kokeesta ensin
suullisesti, jonka jälkeen lähetetään kirjallinen tuomarikutsu (saatavilla Showlinkin nettikaupasta). Sovi
tuomarin kanssa henkilökohtaisesti haluaako hän kirjallisen vahvistuksen s-postilla vai kirjeellä. Tallenna
aina tuomarin kirjallinen vahvistus itsellesi.
Ulkomaisten tuomareiden arvosteluoikeuksista on toimitettava todistus Kennelliittoon, jotta tuomarin
varmentamat koetulokset voidaan tallentaa Kennelliiton järjestelmään. Kokeen järjestäjän tulee pyytää
todistus arvosteluoikeuksista tuomarin kotimaan kennelliitolta tai tuomarilta itseltään. Jos järjestäjä ei saa
todistusta etukäteen, tuomari ei saa arvostella kokeessa. Todistus arvosteluoikeuksista lähetetään
Kennelliittoon koepapereiden mukana.

IRTIPITOLUPA
1.3.-19.8. välisenä aikana tarvitaan metsästyslain mukainen irtipitolupa riistanhoitopiiriltä.
Kennelpiirit hakevat luvat keskitetysti koeanomusten perusteella. Lähtökohtaisesti piirit vaativat
koeanomuksen liitteeksi selvityksen koepaikasta tai karttakopion koealueesta (täysin piirikohtaista).

Irtipitoluvan alaisissa kokeissa tulee noudattaa huolellisuutta eläinten rauhoitussäännösten suhteen mm.
koepaikkojen valinnassa.
Huolehdi, että kirjallinen irtipitolupa tai sen kopio on aina koepaikalla.

KOEKALENTERI
Ks. erilliset Koekalenterin käyttöohjeet.
SNJ:n ylläpitämään koekalenteriin (koekalenteri.snj.fi) tulisi merkitä koe heti kun päivämäärä on tiedossa ->
helpottaa kokeiden yhteensovittamista. Koekalenteriin voi kokeita lisätä vain ko. yhdistyksen koekalenterin
pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi antaa kalenteriin muille koesihteerioikeuksia, jolloin koesihteeri pääsee
ylläpitämään oman kokeensa tietoja.
Koekalenteriin syötetään kokeen tiedot sekä ilmoittautumisaika. Koekalenterin kautta tehtävä sähköinen
ilmoittautuminen helpottaa koesihteerin tehtäviä ja paperisumaa.
HUOM! Mikäli kokeen ilmoittautumisaikaa jatketaan, tulee jatkoaika syöttää kenttään ”ilmoittautuminen
päättyy” jolloin koekalenteri sulkee kokeen/ luokan automaattisesti kun se on täynnä! Älä muuta kohtaa
”ilmoittautumisaika”. Sääntöjen mukaisesti kokeeseen voidaan ottaa jälki-ilmoittautumisia ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, jälki-ilmoittautuneet eivät mene varsinaisella ilmoittautumisajalla
ilmoittautuneiden edelle!
Koekutsut ja varasijailmoitukset saa helposti lähetettyä suoraan koekalenterin kautta. Koekalenteri
muodostaa automaattisesti starttilistat, kilpailijoille omat ja koesihteerille oman, jossa on osallistujien
yhteystiedot. Jos kokeessa on useampi luokka, huolehdi, että koesihteeristarttilista (jossa on osallistujien
puhelinnumerot) on kaikkien luokkien koesihteereillä, jotta he voivat soittaa osallistujille, joka ei
mahdollisesti ole ajoissa koepaikalla.

KOKEEN SIIRTÄMINEN
Kokeen siirto koskee aina koko koetta. Päätös siirrosta tulee tehdä ennen kokeen alkamista.
Kokeen siirtämisestä ja sen uudesta ajankohdasta päättävät ylituomari ja koetoimikunnan puheenjohtaja
tai kokeesta vastaava koetoimitsija yhteisellä päätöksellä. Mikäli toinen näistä on koepäivänä estynyt,
toinen tekee päätöksen yksin.
Koe voidaan siirtää vain yhden kerran ja uuden ajankohdan tulee olla samalla koekaudella, muita
vastaavalle ajankohdalle myönnettyjä kokeita häiritsemättä. Siirrettyyn kokeeseen voidaan ottaa mukaan
myös uusia koiria koesäännön mukaisen ilmoittautumisajan puitteissa.
Koe voidaan siirtää vain seuraavilla perusteilla:
•
sääolosuhteet ovat koirille kohtuuttoman epäedulliset tai koiria vahingoittavat
•
järjestäjästä riippumaton koealueen peruutus tai käytön este
•
koetta ei voi järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla
•
tuomarin äkillinen, ylivoimainen este, mikäli sijaista ei kohtuudella saada hankittua;
esimerkiksi sairaus, onnettomuus kuolema tms.
•
muun, ko. lajin säännössä/koeohjeessa mainitun syyn vuoksi

Siirto on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille. Siirretystä kokeesta
siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa.
Jos koirakko ei osallistu siirrettyyn kokeeseen ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli lajin koeohjeissa ei
toisin määrätä.

KOKEEN PERUMINEN
Kokeen peruutus koskee aina koko koetta.
Päätös peruutuksesta tulee tehdä ennen kokeen alkamista. Päätöksen tekevät ylituomari ja
koetoimikunnan puheenjohtaja tai kokeesta vastaava toimitsija yhteisellä päätöksellä. Mikäli toinen näistä
on koepäivänä estynyt, paikalla oleva tekee päätöksen yksin.
Koe voidaan peruuttaa vain seuraavilla perusteilla:
•
kokeen siirtämiseen oikeuttava peruste (katso kohta kokeen siirtäminen)
•
muu, ko. lajin säännöissä/koeohjeissa mainittu hyväksyttävä syy kokeen peruuttamiselle
Peruutettu koe on peruutussyineen ilmoitettava koepöytäkirjalla täyttöohjeen mukaisesti voimassa olevia
määräaikaisilmoituksia noudattaen (viikko koeajankohdan jälkeen) kokeen myöntäjälle.

TEHTÄVÄT ENNEN KOETTA
Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, soitto tuomareille ja ylitoimitsijalle koiramääristä,
aloitusajankohdasta yms. käytännön asioista. Sovi ylitoimitsijan kanssa soittaako tuomarille sihteeri vai
ylitoimitsija. Usein on helpompaa, jos tuomari asioi vain yhden henkilön kanssa, erityisesti jos kyseessä on
ulkomainen tuomari.
Tarkista ilmoittautuneiden osallistumisoikeus ko. luokkaan! Huomio myös Kennelliiton jääviyssäännöt
(tuomari ei saa arvostella omaa kasvattiaan). Osallistumisoikeuden tarkistaminen on järjestäjän tehtävä!
Etusijalla ovat ne koirat, joilla ei ole vielä seuraavaan luokkaan/ KVA-arvoon oikeuttavia tuloksia kasassa (ei
ole voimassa mestaruuskokeissa!). Tässä kohtaa huomioidaan kasassa olevat tulokset ilmoittautumisajan
loppuessa, ei ilmoittautumisajan jälkeen saavutettuja tuloksia! Jäsenten etusija menee tämän edelle (jäsen,
jolla tulokset kasassa menee tuloksettoman ei-jäsenen edelle).
HUOM!
KV-kokeet ovat suoraan FCI:n alaisia kokeita, joissa noudatetaan FCI:n sääntöjä ja ohjeita (esim. SKL
jääviyssääntö ei ole voimassa). Tarkista säännöt FCI:n nettisivuilta www.fci.be.
Osallistumisoikeudet
•
•
•
•
•
•

Taipumuskokeen ikäraja 9kk
Metsästyskokeisiin ja Working testiin vaaditaan hyväksytty taipumuskoe.
Ulkomaalaisten koirien osallistumisoikeudesta päättää epäselvissä tapauksissa tuomaritmk.
A-kokeeseen on osallistumisoikeus koiralla, jolla on osallistumisoikeus WT/ NOME-B –kokeen
VOI-luokkaan.
Jos A-kokeeseen ilmoittautuu enemmän koiria kuin voidaan ottaa, valitaan ½ tulosten
perusteella ja ½ arvotaan, ks. A-kokeiden järjestämisohje.
KV-kokeisiin osallistumisoikeus 18kk 1pvä vanhalla koiralla Huom! Ei tulosvaatimuksia!

Kokeeseen ei saa osallistua
•
•
•
•
•
•
•

Sairas koira
Kiimainen narttu
Narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä ja 42 vrk jälkeen synnytyksen
Koira, joka ei täytä antidoping-määräyksiä
Vihaisesti käyttäytyvä koira
Koira, jolle on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1070/2000) vastaisesti suoritettu
eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (typistetyt koirat).
Huom! KV-kokeisiin ei saa osallistua kivesvikainen/ kastroitu uros! Tarkistettava!

Ilmoita mahdollisille varasijoille jääneille koirakoille tilanne.
Lähetä koekutsut mukaan mahtuneille viimeistään viikko ennen koetta.
Koekutsusta tulee ilmetä:
•
Koepaikka ja -aika, ilmoittautumisaika, tuomarit
•
Ajo-ohjeet ja mahdollisesti myös osoite
•
Kennelliiton rekisteröinti- ja tunnistusmerkintämääräykset ja maininta antidopingsäännöistä!
Esimerkiksi näin: Kokeessa noudatetaan Kennelliiton rokotus- ja tunnistusmerkintäsääntöjä.
Lisätietoja määräyksistä saat Koiramme-lehdestä tai Kennelliiton nettisivuilta. Puutteellisten
rokotusten tai tunnistusmerkinnän vuoksi kokeesta suljetun koiran osallistumismaksua ei
palauteta. Kiimainen narttu, sairas koira tai äitiyslomalainen (30 vrk ennen ja 42 vrk jälkeen
synnytyksen) eivät saa osallistua kokeeseen. Huomioi myös antidoping-määräykset.
•
Maininta, että ilmoittautuessa tulee esittää rekisteri- ja rokotustodistukset!
•
Mahdollisesti maksuohjeet
•
Muut huomioitavat asiat (kanttiini, yöpymiset yms.)
•
Yhteystiedot ennen koetta ja koepäivänä
Esitäytä koepöytäkirjat
•
Koirakohtaiset (NOU, NOME-B)
•
Kennelliiton ”lakanat” (kaikki kokeet)
Malli liitteenä 1.
Lakanan sijaista on mahdollista tallentaa tulokset myös Omakoira-järjestelmässä! Oikeudet
tallentamiseen on anomuksessa ilmoitetulla vastaavalla koetoimitsijalla, joka voi lähettää
tallennuslinkin Omakoiran kautta koesihteerille.
Rotukoodit:
Labradorinnoutaja
Kultainennoutaja
Sileäkarvainen noutaja
Novascotiannoutaja
Kiharakarvainen noutaja
Chesapeakelahdennoutaja
Kennelpiirit ja niiden numerot:
01 Etelä-Hämeen kennelpiiri ry
02 Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry
03 Kainuun kennelpiiri ry
04 Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry
05 Keski-Suomen kennelpiiri ry
06 Kymenläänin kennelpiiri ry

122
111
121
312
110
263

07 Lapin kennelpiiri ry
08 Varsinais-Suomen kennelpiiri ry
09 Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry
10 Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry
11 Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri ry
12 Pohjois-Savon kennelpiiri ry
13 Salpausselän kennelpiiri ry
14 Satakunnan kennelpiiri ry
15 Suur-Savon kennelpiiri ry
16 Uudenmaan kennelpiiri ry
17 Vaasan kennelpiiri ry. – Vasa kenneldistrikt rf
18 Ålands kenneldistrikt rf
19 Helsingin seudun kennelpiiri ry
Varaa koepäiväksi sihteereille kansiot, kyniä, tyhjiä lomakkeita.
Tuomareille matkalaskut (haluavatko käteistä?)
Hanki mahdolliset palkinnot ja kunniakirjat valmiiksi.
Tulosta starttilistat.
Taipumuskokeissa ja yleensä myös B-kokeissa osallistumisnumerot asetetaan etukäteen. Wt- ja A-kokeissa
starttinumerot arvotaan aina koepaikalla. Myös B-kokeissa voidaan erityisesti arvokisoissa numerot arpoa.
Sovi ylitoimitsijan kanssa kuka hoitaa mitäkin!
•
työntekijöiden kutsuminen, mikrosirulukija, tuomarilahjat…

TEHTÄVÄT KOEPÄIVÄNÄ
Ota koepäivän aamuna osallistujien ilmoittautumiset vastaan. Tarkista, että rekisterinumero on
koepöytäkirjoissa oikein! Tarkista myös rokotusten voimassaolo sekä tunnistusmerkintä (tatuointi tai
mikrosiru). Tunnistusmerkintä tulee löytyä jokaiselta koiralta rekisteritodistuksesta ja merkinnät
tarkistetaan koirista pistokokein.
Jos tarkastuksessa löytyy koiria, joita ei ole tunnistusmerkitty tai tatuointi on niin epäselvä, ettei sitä pystytä
lukemaan tai koiran mikrosirua ei löydy, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois kokeesta tai kilpailusta.
Tämä tehdään kokeen/kilpailun ylituomarin toimesta.
Working test
Wt-kokeissa koesihteerin tärkein tehtävä kokeen aikana on kerätä pisteitä rasteilta ja syöttää ne
koesihteeriohjelmaan. Vaihtoehtoisesti pisteet voidaan kerätä myös käsin paperille taulukkoon. Tärkeää on,
että pisteitä kerätään päivän aikana ja syötetään sitä mukaa taulukkoon kun rasteja valmistuu, jotta
tulosten julkistaminen nopeutuu.
Koepaikalla tulee olla taulu, johon pisteet laitetaan näkyviin osallistujille. Kokeen päätyttyä tulee tauluun
merkitä kaikkien koirien kaikki pisteet, jotta osallistujat näkevät pisteensä ennen kotiin lähtöä! Pisteiden
julkistaminen koepaikalla on tärkeää, jotta mahdolliset virhelyönnit/ väärään sarakkeeseen merkityt pisteet
saadaan korjattua heti. Myös muutoksenhakumenettelyn vuoksi tulee kaikkien osallistujien saada
tuloksensa tietoon ennen kokeen päättymistä (koe päättyy tunti tulosten julkistamisen jälkeen).

TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN
Lisää koirien tulokset Kennelliiton lakanaan ja kirjoita ylituomarin kanssa ylituomarin kertomus. Muista
pyytää ylituomaria allekirjoittamaan tuloslakana! Tarkista, että lakanan ja koirakohtaisten pöytäkirjojen
tiedot ovat yhteneväiset. Lakanan sijaista on mahdollista tallentaa tulokset myös Omakoira-järjestelmässä!
Oikeudet tallentamiseen on anomuksessa ilmoitetulla vastaavalla koetoimitsijalla, joka voi lähettää
tallennuslinkin Omakoiran kautta koesihteerille.
Ota pöytäkirjoista järjestäjän osat itsellesi talteen ja lähetä pöytäkirjat viikon sisään ko. kennelpiirin
pöytäkirjantarkastajalle.
Käsittele peruutukset ja hoida osallistumismaksujen palautus. Maksun palautukseen oikeuttava syy on
koiran tai ohjaajan sairastuminen tai koiran kiima. Kohtuullinen aika maksujen palautukselle on kaksi
viikkoa, palautuksesta voidaan vähentää kohtuulliset käsittelykulut.
Kansanväliset kokeet -vesityöskentely
Mikäli KV-kokeeseen ei sisälly noutoja vedestä, eikä jollain palkittavalla koiralla ole ko. koekaudelta
hyväksyttävää koetulosta sellaisesta kokeesta, jossa sen vesityöskentelyä on arvosteltu, tulee tuomarien
tehdä ko. koiralle vesinouto kylmällä riistalla ja täyttää oheinen todistus pöytäkirjan liitteeksi. Todistus on
voimassa kaksi vuotta.
NAME OF THE ORGANIZING SOCIETY RECOGNIZED BY THE FCI
The undersigned (two official judges), ........certify that the dog ........, breed....., sex...., Studbook
number....., has obtained the qualificative rating....., for the work carried out in deep water, with seeking
for and quick retrieving of game, at trial on (date)....., in the hunting season, organized by the club........
Signatures ....

MUUTOKSENHAKU
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.
Erimielisyyksistä on ilmoitettava ennen kokeen, kilpailun tai testin päättymistä kirjallisesti, Kennelliiton
lomakkeella tapahtumasta vastaavalle tuomarille tai vastaavalle ylituomarille. Tämän on erimielisyyteen
perehdyttyään pyrittävä saamaan asia heti ratkaistuksi.
Koe, kilpailu tai luonnetesti katsotaan päättyneeksi tunnin kuluttua tulosten julkaisemisesta.
Erimielisyydestä ilmoittamatta jättäminen kokeen aikana aiheuttaa valitusoikeuden menetyksen.
Kokeiden osalta ylituomarin on esitettävä valitusmenettelykäytäntö valittajalle.
Vastaavan tuomarin tai vastaavan ylituomarin päätökseen tyytymättömän asianosaisen on tehtävä valitus
kokeen myöntäneelle tai sitä puoltaneelle kennelpiirille neljäntoista (14) päivän kuluessa valitukseen
johtaneesta tapahtumasta. Käsiteltäessä valitusta tulee olla liitteenä lausunnot kaikilta asianosaisilta.
Asianosaiseksi katsotaan henkilö, jonka etua päätös koskee.
Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa osanottomaksu. Valitusmaksu on
maksettava todistettavasti kokeen myöntäjälle ennen valitusajan loppumista. Valitusmaksu ei
koske arvostelutuomaria, toimikuntaa, eikä toimikunnan edustajaa. Valitusmaksu maksetaan takaisin, kun
valitus on lopullisesti ratkaistu ja valitus on katsottu aiheelliseksi.
Mikäli näyttelyssä, käyttökokeessa tai kilpailussa havaitaan sääntöjen vastainen virhe, siitä on mahdollisuus
tehdä oikaisuvaatimus valitusaikojen jälkeenkin.

Oikaisuvaatimuksen tekee rotujärjestö, näyttelytoimikunta, kokeen vastaava tuomari tai kennelpiiri
valvontavelvoitteensa perusteella.
Oikaisuvaatimus osoitetaan SKL:n hallitukselle.
Se on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa kokeen tai kilpailun pitämisestä ja lähetetään tiedoksi luvan
myöntäjälle.
Koiranomistajan tulee noudattaa yleistä valitusmenettelyä.
Koepaikalla tulee olla SKL lomake muutoksenhakua varten. Sen voi tulostaa Kennelliiton sivuilta. Lisäksi
koepaikalla tulee olla SKL lomake agressiivisesti käyttäytyvästä koirasta, joita saa tilata Showlinkiltä
(lomake on ilmainen).

Liite 1.

Kokeen tunnus: NOU, NOME-B, NOME-A, NOWT
Huom! KV-koe on NOME-A –koe, kokeen luonteesta rastitaan kohta
kansainvälinen
Koemuotoon kirjoitetaan käsin noutajien taipumuskoe, noutajien Bmetsästyskoe, noutajien working test…

Ylituomarin sanelema ylituomarin kertomus

Vastaavan koetoimitsijan nimi ja Kennelliiton jäsennumero

Koiran tiedoissa rotukoodi ja rekisterinumero tärkeitä!
Mikäli kokeessa on useita tuomareita, kirjoitetaan huomautuksiin ko. koiran
arvostelleen tuomarin nimi.
Pisteet-kohtaan merkitään wt:ssä koiran saavuttama pistemäärä/
maksimipistemäärä esim. 80/100. Huom! Mock Trialissa ei ole pisteitä!
Huom! 0-tulos ei tarkoita välttämättä 0 pistettä!!
A-kokeissa merkitään tulos A-1, A-2, A-3, A-0 tai A- huomautuksiin: SERT,
vara-SERT
KV-kokeissa A-1, A-2, A-3, A-0 tai A- huomautuksiin: CACIT/ res-CACIT

Muista ylituomarin allekirjoitus!!
Sihteerin puhelinnumero on tärkeä!

