FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)
INTERNATIONALE RETTUNGSHUNDE ORGANISATION (IRO)

Täydentävä seloste
kansainväliseen pelastuskoirakokeiden koeohjeeseen

FCI/IRO:n pelastuskoirien koeohjeen korjaamista varten asettaman työryhmän laatima
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tämän täydentävän selosteen tarkoituksena on parantaa voimassa olevien koeohjeiden ymmärrettävyyttä. Se perustuu FCI:n ja IRO:n väliseen sopimukseen koskien sisällön selventämistä. Selosteen ajantasaisuus tulee varmistaa ennen sen voimaan saattamista.
1) Siirtymä 2018-2019
Nykyisen koeohjeen pätevyyden tunnustamiseksi IRO ja FCI ovat sopineet, että siirryttäessä IPO-R
2012 koeohjeesta IPO-R 2019 koeohjeeseen noudatetaan IPO-R-kokeiden (luokat A ja B) osalta
seuraavia periaatteita:
Koirat, jotka ovat vuonna 2018 saavuttaneet ylempään luokkaan vaaditun tuloksen, voivat osallistua kyseiseen ylempään luokkaan myös 1.1.2019 jälkeen. Tämän mukaisesti:
a. Koirat, jotka ovat vuonna 2018 suorittaneet kerran A-luokan hyväksytysti voivat vuonna
2019 osallistua B-luokkaan.
b. Koirat, jotka ovat vuonna 2018 suorittaneet soveltuvuuskokeen hyväksytysti voivat osallistua A-luokkaan missä tahansa koelajissa.
2) Selvennys koeohjeen kohtaan 2.4.1 Suoritusjärjestelyt tottelevaisuus/ketteryys
Ote IPO-R-koeohjeesta:
Noutoesine: käyttöesineitä, jotka saavat olla enintään kengän kokoisia ja joita tulee olla yksi kutakin seuraavaa materiaalia: puu, nahka, kevytmetalli, tekstiili, muovi ja/tai näiden yhdistelmä.
Suositukset noutoesineen mittoihin sovellettavista toleransseista:
Pituus 10 – 25 cm, leveys 5 – 10 cm, paksuus 3 – 6 cm. Pyöreää esinettä käytettäessä esineen halkaisijan on oltava noin 3 – 6 cm.
Seuraavat materiaalit/esineet eivät ole sopivia:
• Lasi, posliini, herkästi rikkoutuvat esineet
• Tölkit, joissa on painetta (esim. aerosolitölkit)
• Nesteitä sisältävät kanisterit
• Tahnoja tms. sisältävät putkilot
• Kaikki muovitölkit
• Liian painavat ja kevyet esineet (alle 200g, yli 500 g)
Noutoesineiden tulisi pitää muotonsa ja säilyä ehjinä useampaan kertaan käytettynäkin. Esimerkiksi:
• Kynäkotelo pehmeä nahka / muovi / kangas, täytettynä, jos mahdollista
• Puinen käsiharja
• Vaate- tai kenkäharja
• Puutarhakenkä muoviset ja puiset sallittuja!
• Juuriharja puu tai muovi
• Työkalukotelo nahka / muovi / kangas
• Taskulamppu muovi / kumi ja/tai metalli
• Pieni kaulin
Näistä määrityksistä poikkeavat esineet sallitaan tuomarin luvalla.

3) Korjaus kaavioon 10.7 Liikkeestä istuminen ja luoksetulo
A-luokassa järjestys on istu-tänne-maahan-tänne, ja B-luokassa järjestys on istu-tänne-maahanseiso-tänne.

