Tuomaritoimikunnan vastine SNJ:n Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueyhdistysten
kirjelmään WT- kokeiden koiramäärästä
Tuomaritoimikunta käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan WT- kokeiden koiramäärää. Ote
pöytäkirjasta: ”Tuomaritoimikunnan vahva suositus kokeeseen osallistuvaksi
enimmäiskoiramääräksi on 15 koiraa tuomaria kohti. Syynä tähän on koepäivien venyminen turhan
pitkiksi.”
Eräät SNJ:n Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueyhdistykset ovat kirjelmöineet asiasta.
Seuraavassa taustaa tuomaritoimikunnan päätökselle.
Noutajien rodunomaisten kokeiden säännöt muuttuivat 2016. Edellisissä säännöissä määriteltiin
WT:n koiramäärä: ”kokeen ylituomari päättää koiramääristä keskusteltuaan muiden tuomareiden ja
järjestäjien kanssa.” Nykysäännöissä otetaan koiramäärään kantaa pykälässä 9.2.: ”Ohjeena
pidetään sitä, että kokeessa arvosteltavia koiria voi olla 20 yhtä tuomaria kohti.”
Nykysääntöjen voimassaoloaikana on havaittu, että 20 koiraa per tuomari on ollut monissa
tapauksissa liikaa. Liian suuri koiramäärä on aiheuttanut kohtuuttomasti pitkittyneitä, jopa yli 12
tuntiin venyneitä koepäiviä. Ne ovat epämiellyttäviä kaikille osapuolille; niin koirille, ohjaajille,
järjestäjille kuin tuomareillekin.
Yhdistykset ovat oikeassa siinä, että tehtäväsuunnittelulla ja määrätietoisella kokeen eteenpäin
viemisellä voidaan ja pitää vaikuttaa kokeen kokonaiskestoon. Käytäntö on osoittanut, että tässä ei
aina onnistuta.
Turhan kireä aikataulu vaikeuttaa monipuolisten ja kiinnostavien rastien toteuttamista ja usein jopa
estää sen.
Ennen sääntömuutosta vain finaaliin päässeet koirat suorittivat viisi rastia, muiden rastimäärä jäi
neljään. Nykysäännöissä kaikki mukana olevat koirat suorittavat viisi rastia. Se on yksi syy sille,
että kokeet kestävät aiempaa pidempään.
Jos kokeeseen otetaan koiria 20 per tuomari, arvostelee yksi tuomari kokeessa 100 suoritusta.
Vaikka WT:n suoritukset ovat lyhytkestoisia, ne vaativat tuomarin jatkuvaa tarkkaavaisuutta.
Yksi tuomari voi B- kokeen VOI- luokassa arvostella koepäivän aikana 12 koiraa, AVO- ja ALOluokassa 15 koiraa, parityössä 16. Taipumuskoetuomari voi arvostella 16 koiraa. A- kokeessa
suositeltu maksimikoiramäärä kahdelle tuomarille on 14 koiraa. Näihin verrattaessa WT:n 15 koiran
suositus tuomaria kohden on täysin linjassa.
Em. syistä tuomaritoimikunta päätyi antamaan vahvan suosituksen, että WT:hen otettaisiin 15
koiraa per tuomari. Kyseessä on siis nimenomaan suositus. Suurempikin koiramäärä on
mahdollinen, kun siitä sovitaan kokeen ylituomarin kanssa ja järjestäjä pystyy vakuuttamaan
ylituomarin siitä, että tehtävät, logistiikka ja muut järjestelyt ovat sellaiset, että päivästä ei
muodostu kohtuuttoman pitkä.
Päätöksestä on tiedotettu tuomarikunnalle ja yhteistyötoimikunnalle. Jatkossa tuomaritoimikunta
pyrkii aktiivisemmin ja näkyvämmin tiedottamaan päätöksistään ja niiden perusteluista.
Tuomaritoimikunta jakaa yhdistysten toiveen siitä, että WT- kokeita järjestettäisiin koko maan
alueella. Eri kokeiden ja koemuotojen tuloihin ja kustannuksiin vaikuttavat tuomarille otettavan
koiramäärän lisäksi esimerkiksi mahdolliset riistakulut, toimitsijakulut ja tuomarikulut eli matkat,
majoitukset ja ruokailut. Tuomaria kutsuessaan koejärjestäjän kannattaa kysyä arviota
matkakustannuksista, samalla kun keskustelee kokeen järjestelyistä ja niiden mahdollistamasta
koiramäärästä.
8.1.2019 Tuomaritoimikunta

