SM-nomen järjestämisohje

MUISTILISTA SM-KOKEEN JÄRJESTÄJÄLLE

Yleistä
Kokeen järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt jotka voivat myöntää järjestysoikeuden jäsenyhdistyksilleen.
SM-nomen pysyväksi ajankohdaksi on sovittu syyskuun toinen viikonloppu. Mikäli järjestäjä haluaa pitää
kokeen muuna ajankohtana, tulee siitä infor-moida muita yhdistyksiä riittävän aikaisin.
Koeviikonloppu koostuu karsintakokeesta joka on virallinen NOME-B koe sekä loppukilpailusta.
Karsintakoe voi olla yksi tai kaksipäiväinen jolloin se alkaa jo koeviikonlopun perjantaina. Jos karsintakoe
pidetään samanaikaisesti kahdessa eri paikassa, tulee koemaastojen olla mahdollisimman samankaltaisia.
Järjestävä yhdistys hankkii kokeen tuomarit. Yleensä koetta arvostelemaan kutsutaan kaksi tuomaria, mutta
myös useampaa voidaan käyttää. Vaikka kokeen loppukilpailun voi järjestää A-kokeen kaltaisena, niin tuomareilla ei tarvitse olla nome-A-kokeen arvosteluoikeutta.
Kokeen keskuspaikan valinta, majoitusmahdollisuudet, juhla-illallisen pitopaikka. Kaiken ei tarvitse tapahtua samassa osoitteessa, mutta kohtuullisen etäisyyden päässä toisistaan.

Anomukset
Koeanomus on toimitettava kennelpiirille 31.12. mennessä. Koeanomuksen laatii järjestävä yhdistys Kennelliiton Omakoira-palvelussa. Kennelliitossa SM-kokeiden myöntämisestä vastaa koe- ja kilpailutoimikunta, ja mahdolliset yhteydenotot aiheen tiimoilta kuuluvat toimikunnan sihteerille.
Muistakaa myös kirjata koe noutajien sähköiseen koekalenteriin, mielellään vuotta ennen tapahtumaa.
Koirien irtipitolupaa ei tarvitse anoa, sillä koe pidetään yleensä koirien irtipitoaikana.
Kennelliitto myöntää arvokokeille otteluavustusta, joka on anottava koetta edeltävän vuoden loppuun
mennessä. Otteluavustus maksetaan vasta tapahtuman jälkeen raporttia vastaan. Raportti sisältää kuvauksen tapahtumasta, tulokset ja taloudellisen tuloslaskelman. Otteluavustushakemusta tehdessä on liitteeksi
laadittava selostus kokeesta ja talousarvio. Hakemus lähetetään rotujärjstöjen nou/nome-yhteistyötoimikunnalle, joka lähettää sen eteenpäin Kennelliiton koe- ja kilpailusihteerille (marraskuussa 2014 Kaisa Åkerman, kaisa.akerman@kennelliitto.fi).

Koejärjestelyt
Kokeen järjestämisessä noudatetaan kaikkia nome-kokeen järjestelyyn liittyviä asioita. Maastoja pitää ennakkoon tarkastella sinä aikana vuodesta, jolloin koetta ollaan järjestämässä. Koetta varten kannattaa hankkia useita maastovaihtoehtoja, jotta tuomarilla on varaa valita sopivin.
Riistojen kerääminen on hyvä aloittaa jo edellisenä syksynä linnustuskauden alettua, jolloin riistaa on saatavilla. Kokeessa tulee käyttää riistaa, jota saa tai on saanut metsästää kyseisellä alueella. Lisäksi poikkeusluvalla metsästämisessä on mainittava lintujen jatkokäyttö metsästyskokeissa.
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Tuomareiden kanssa keskustelu kokeen kulusta hyvissä ajoin ennen koetta. Työntekijämäärän kartoittaminen ja rekrytoiminen on aloitettava riittävän ajoissa. Samoin materiaali, panokset ym. kokeeseen liittyvät
tarvikkeet.
Koemaastoissa pitää ottaa huomioon yleisö. Yleisöä tulee runsaasti ja he haluavat nähdä kokeen kulun. Jos
mahdollista, niin kanttiini sijoitetaan koemaastoon. Yleisömäärään voi varautua toivomalla ennakkoilmoittautumista. Joillakin alueilla voi olla suositeltavaa pitää tapahtuma ns. yksityistilaisuutena, jolloin järjestäjä
voi juridisesti varautua ennakkoon ns. ei-toivotun yleisön paikalle saapumiseen.
Pysäköintimahdollisuuksien kartoitus on tehtävä hyvin, sillä autoja voi tulla paikalle runsaasti. Koealueille
johtaville teille on suositeltava asettaa hyvät opasteet.

Ilmoittautuminen
Kokeeseen voidaan ottaa enintään 48 koiraa, karsintaohje on luettavissa mm. nou/nome-yhteistyötoimikunnan internet-sivuilta. Huolehdi, että ymmärrät säännöt ja tarkista, jos on epäselvää. Rotujärjestöjen
nou/nome-yhteistyötoimikunta päättää SM-kokeen osanottajien valintaperusteista.
Koesihteerin tullee selvittää edellisen vuoden kokeen ilmoittautumisajan päättymispäivämäärä. Karsintapisteitä aletaan kerätä heti edellisen ilmoittautumisajan loputtua.
Miettikää, miten haluatte ilmoittautumiset ja kertokaa ne selkeästi kilpailijoille. Miten tulokset ilmoitetaan,
esim. tulostettu sivu tietokannasta ja starttaaja merkkaa huomioitavat koetulokset tai ilmoittaa vain tulokset ja ilmoittautumisen vastaanottaja tarkistaa ne tietokannasta. Maksu koepaikan varmistuttua. Samassa
yhteydessä voi pyytää myös ruokailumaksut ym.

Muuta
 Tapahtuman internet-sivuston laatiminen ja julkaisu
 Päivystävän eläinlääkärin numero pitää olla näkyvillä koepaikalla, sen voi myös lisätä käsiohjelmaan.
 Sponsorit ja kannatusilmoitukset internet-sivuille ym.
 Kunniakirjan suunnittelu
 Palkinnot kilpailijoille ja tuomarilahjat sekä talkooväen muistaminen
o Muista hankkia NM-kiertopalkinto paikalle edellisen vuoden voittajalta
 Tiedotusasiat, lehdistö, käsiohjelman laatiminen
 Arvohenkilöiden kutsuminen paikalle, kunniajäsenet, SNJ:n sekä muiden rotujärjestöjen edustajat,
riistapäällikkö, kennelpiirin edustaja, maanomistaja, lehdistö ym.
 Kokeen jälkeen lehtijutun tekeminen järjestävän yhdistyksen ja rotujärjestöjen lehtiin
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Juhlaillallinen lauantai-iltana
 Karsintakokeiden tulosten julkaiseminen
 Loppukilpailuun pääsevien koirien julkaiseminen
 Ohjelmaa arvokisoihin kuuluvalla tavalla
 Jos kilpailijoiden ja yleisön majoitus on eri paikassa kun juhlaillallinen niin kuljetus tarvittaessa

Pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelman laatiminen, vaaditaan jos tapahtumaan odotettavissa oleva ihmismäärä ylittää 200
henkeä, mutta on suositeltavaa myös pienempiä tapahtumia järjestettäessä. Ohjeet ja kaavakkeet löytyvät
eri pelastuslaitosten internetsivuilta (yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma). Pelastussuunnitelma tulee
toimittaa alueen pelastuslaitokselle muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa.

Toimitsijoita
 Ylitoimitsija
 Koesihteeri
 Vastaavat toimitsijat eri koepaikoille
 Tuomareiden sihteerit
 Riittävästi toimitsijoita koemaastoon, erityisesti hyviä heittäjiä
 Ampujilla tulee olla aseenkantoluvat.
 Yleisöä opastava toimitsija
 PR-henkilö, joka opastaa kutsuvieraita
 Tiedottaja, joka päivittää kokeen tuloksia internetiin sitä mukaa kun niitä on saatavilla.
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Liite 1. ESIMERKKI SKL:LLE TOIMITETTAVASTA RAPORTISTA
Noutajakoirarotujärjestöjen Nou/nome-yhteistyötoimikunta

OTTELUAVUSTUS

Raportti noutajien Suomen mestaruuskokeesta
Noutajien SM-koe järjestettiin Raaseporissa 5.-7.9.2014. Karsintakokeet pidettiin virallisina NOME-B-kokeina 5.-6.9. Katteluksen tilan maastoissa. Finaali pidettiin 7.9. Myransissa. Karsintakokeeseen osallistui 42
voittajaluokan koiraa. Sunnuntain finaaliin osallistui kahdeksan koiraa. Riistoina käytettiin kylmää riistaa,
mm. hanhia, fasaaneja, peltopyitä, telkkiä. Sunnuntain loppufinaali käytiin kahden koiran välillä lämpimän
riistan jahtina. Olosuhteet olivat kaikkina päivinä hyvät, lukuun ottamatta lauantaiaamun sumua, jonka
vuoksi kokeet päästiin aloittamaan hiukan suunniteltua myöhemmin.
Kokeen ylituomari oli Antti Nurmi Sipoosta, toinen tuomari Frank Hermansen Norjasta. Kilpailun järjestäjinä
olivat Uudenmaan Noutajakoirayhdistys ja Suomen Noutajakoirajärjestö ry. Sunnuntain finaalissa järjestäjänä edellä mainittujen lisäksi oli Suomen Metsästysnoutajat ry. Vastaava koetoimitsija oli Antti Tarkkala
Vantaalta ja toimihenkilöinä järjestäjäyhdistysten toimihenkilöitä.
NM-2014 on labradorinnoutajauros Eagle Owl´s Quirinus, om. Tommy Jansson & Tea Pihlakoski, Ahvenanmaa. Koiraa ohjasi Tommy Jansson.
Liitteenä ovat kilpailuun osallistuneet koirat tuloksineen.

Tilinumero: Suomen Noutajakoirajärjestö ry FI94 1083 3000 2164 59
Selite: SM-nome tapahtumatuki

Hämeenlinnassa 14.10.2014

Kirsi Launomaa
rahastonhoitaja
Nou/nome.-yhteistyötoimikunta
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