Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry
VESIPELASTUSKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT
1. Kilpailun järjestäminen
Piirinmestaruudesta kilpaillaan vuosittain. Kokeen järjestämisestä
huolehtivat piirin vesipelastuskoiratoimintaa harrastavat
jäsenyhdistykset.
2. Osallistumisoikeus
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä
(viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva
koiranohjaaja/omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen
kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka
pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman
omistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta,
jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain
vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Kennelpiirin mestaruuden
voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan
vuoden piirinmestaruuskokeessa.
3. Yksilömestaruus
Piirinmestaruudesta kilpaillaan koemuodon korkeimmassa luokassa ja
mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan
oikeuttavan tuloksen saavuttanut koira. Mestaruuden saavuttaakseen
koiran on saatava koulutustunnukseen oikeuttava tulos.
4. Palkinnot ja mitalit
Kennelpiiri lahjoittaa mitalin piirinmestarille. Järjestävä seura palkitsee
kilpailun toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet.
5. Muita määräyksiä
Mikäli piirinmestaruutta ratkottaessa kaksi tai useampi kilpailija päätyy
tasatulokseen, voittaa kilpailija, jonka kilpailun kokonaisaika on parempi
tai senkin ollessa sama, paremmuuden ratkaisee hukkuvan noudossa
(liikesuoritus numero 3) saavutettu pistemäärä tai nopeampi suoritusaika
kyseisessä suorituksessa.
6. Muutokset
Näihin sääntöihin voi muutoksia tehdä Etelä-Hämeen Kennelpiirin
hallitus.

LIITE

VESIPELASTUSKOKEEN VOITTAJALUOKAN SÄÄNNÖT

VOITTAJALUOKKA
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja, joka on aina siinä paikassa (rannalla tai veneessä),
mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää. Ohjaajalla on käytettävissä kaksi (2) käskyä
ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. TOISEN VENEEN NOUTO 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja ohjaaja ovat,
ajetaan 50 m poijun linjalle noin 15 metriä keskilinjasta sivuun. Toinen vene, jossa on
kaksi koetoimitsijaa, ajetaan keskilinjan vastakkaisella puolella olevalle 30 metrin
poijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi, joka
heitetään veteen jo rannasta lähtiessä.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee ohjaajan käskystä hypätä liikkuvasta veneestä ja
tuoda toinen vene rantaan. Ylituomarin merkistä kumpaakin venettä aletaan soutaa
rannan suuntaisesti kohti keskilinjaa. Noudettavaa venettä soudetaan perä edellä, ettei
vetoköysi mene veneen alle. Ohjaaja päättää itse, koska lähettää koiran suorittamaan
tehtävää. Ajanotto alkaa koiran lähdöstä tai viimeistään, kun vene, jossa koira ja
ohjaaja ovat, ohittaa 50 metrin merkkipoijun. Koiran on hypättävä käskystä veteen ja
vedettävä noudettava vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen
sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
2. KÖYDEN VIENTI VENEESEEN 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Ennen
veneen soutamista poijulle, ohjaaja saa asetella vientiköyden rannalle haluamallaan
tavalla. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään köyden veneelle, jossa koira
luovuttaa köyden koetoimitsijalle ja ui sen jälkeen takaisin rantaan. Koira lähetetään
maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin
merkistä, jonka jälkeen vientiköysi annetaan koiralle suuhun. Ohjaaja juoksuttaa köyttä
käsiensä välistä eikä saa irrottaa köydestä suorituksen aikana. Koiran on luovutettava
köysi veneessä olevalle koetoimitsijalle. Köyden luovutettuaan koiran on uitava takaisin
rantaan köyteen tarttumatta. Ohjaaja ei saa kiristää köyttä luovutuksen jälkeen. Koiran
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä
ylittää maalilinjan.
3. PELASTUSRENKAAN NOUTO TOISELTA VENEELTÄ VENEESTÄ LÄHTIEN 30m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat,
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen
vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa ja pelastusrengas, ajetaan toiselle 30 m linjalla
olevalle poijulle.
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään veneestä hakemaan pelastusrengas toiselta
veneeltä ja tuomaan se ohjaajalle. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen
ohjaaja saa lähettää koiran. Koiran on hypättävä veneestä ja uitava toiselle veneelle.
Kun koira on noin viiden (5) metrin päässä veneestä, koetoimitsija ojentaa
pelastusrenkaassa kiinni olevan köyden koiralle. Koiran tulee ottaa kiinni köydestä.
Koiran otettua köyden, koetoimitsija laskee pelastusrenkaan veteen. Koiran tulee viedä
pelastusrengas ohjaajalle. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut pelastusrenkaan
köyden ohjaajalle.

4. HUKKUVAN PELASTAMINEN PELASTUSRENKAALLA 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari ja pelastettava henkilö
ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Kun vene on 30 m linjalla,
hukkuva pudottautuu veteen. Hukkuva on vedessä passiivinen eikä loiskuttele. Venettä
ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m.
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään rannalta viemään pelastusrengas hukkuvalle ja
tuomaan pelastettava rantaan pelastusrenkaan köydestä. Koira lähetetään maalilinjan
takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa pelastettavan pudottauduttua
veteen. Tämän jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää.
Pelastusrengas annetaan koiralle renkaaseen kiinnitetystä köydestä. Pelastusrengas
saa olla vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava
ohjaajan kädessä. Pelastettava henkilö on 30 metrin linjalla, mutta ei loiskuttele.
Pelastettava ei kutsu koiraa eikä käytä käskysanoja. Koira ui pelastusrenkaan kanssa
pelastettavan henkilön luo niin, että pelastettava pystyy tarttumaan
pelastusrenkaaseen (esim. kiertämällä pelastettavan). Koira kuljettaa pelastettavan
rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy,
kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
Suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin
ohjeaika ylittyy
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
- koira lähetetään vedestä
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
- ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa
lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa)
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan
koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen
aikana
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle
- vientiköysi heitetään maahan tai veteen
- koira lähtee ilman pelastusrengasta hakemaan hukkuvaa eikä ole ohjaajan
hallinnassa
- koira kiipeää pelastettavan päälle tai yrittää tarttua hukkuvaan
- ohjaaja kiristää vetoköyttä köyden luovutuksen jälkeen
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli yhden (1) metrin päähän
veneestä/maalista
Virhepisteet:
- koiran avustaminen, -5 p
- yli kaksi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p
- koira jättää köyden/veneen/pelastettavan alle yhden (1) metrin päähän
maalista/veneestä, -10 p
- koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri
- varaslähtö, - 5 p
- vientiköysi tai -esine annetaan uudelleen koiralle lähetettäessä, - 5 p
- koira tarttuu vientiköyteen uudelleen luovutuksen jälkeen, - 5 p
- koira ei luovuta vientiköyttä ensimmäisellä yrityksellä, - 5 p/uusi yritys
- koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan), -10 p

Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)

