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1. Koulutus- ja pätevöintiohjeet
Yleistä
Koulutuksien tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia luonnetestitoimihenkilöitä ja tuomareita. Kennelliiton luonnetoimikunta vastaa koulutuksesta Kennelliiton antamien valtuuksien ja ohjeiden
mukaisesti.
1.1. Luonnetestitoimihenkilöiden koulutus
Luonnetestituomarit kouluttavat luonnetestitoimihenkilöt.
1.2. Luonnetestituomareiden koulutus
Luonnetestituomareiden koulutuksesta vastaa Kennelliiton luonnetoimikunnan nimeämä työryhmä.
Päämääränä on jatkuvalla koulutuksella pitää testin arvostelu yhtenäisenä ja tuomaristo määräysten ja
ohjeiden osalta ajan tasalla.
Luonnetestituomareiden koulutus muodostuu luonnetestituomarikurssista, joka kestää yhteensä 6 päivää.
Tämän lisäksi on suoritettava vaadittavat harjoitus- ja koearvostelut sekä loppukoe kurssin ja
harjoitusarvostelujen jälkeen.
2. Tuomarille asetettavat vaatimukset
– on Kennelliiton jäsen
– omaa luontaiset taipumukset ja riittävät fyysiset ominaisuudet tehtävään
– on täysi-ikäinen
– on saanut suosituksen paikalliselta kennelyhdistykseltä, rotua harrastavalta yhdistykseltä tai rotujärjestöltä
– toiminut sekä vastaavana toimitsijana että ratamestarina luonnetesteissä, joista on tuomareiden lausunnot
– omaa hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon
3. Luonnetestituomarin pätevöinti
Ennen varsinaista kurssia tai kurssin ensimmäisenä päivänä pidetään tasokoe (aihealueet ilmoitetaan
erikseen). Kokeen hyväksytysti suorittaneet jatkavat varsinaiselle kurssille.
Tuomarikoulutukseen osallistuvan on suoritettava Kennelliiton ylituomarikurssi 1 ennen tuomarikoulutuksen
alkua tai viimeistään luonnetestituomarikurssin yhteydessä. Kurssilaisen suoritettua hyväksytysti
luonnetestituomarikurssin hänen on suoritettava harjoitusarvostelijana hyväksytysti vähintään 80 koiran
harjoitusarvostelu virallisissa luonnetesteissä.
Hyväksymisen kriteerit: yhtä koiraa kohden saa olla enintään 4 pientä virhettä ja enintään 1 suuri virhe.
Pieni virhe: Arvostelevien tuomareiden arviointimerkintää lähinnä oleva yhden voimakkuuden poikkeama.
Iso virhe: poikkeama suurempi
Tämän jälkeen harjoitusarvostelijan tulee suorittaa hyväksytysti loppukoe. Loppukoe on oikeus uusia yhden
kerran.
Tämän jälkeen Kennelliitto nimeää henkilön koearvostelijaksi. Henkilön on suoritettava hyväksytysti
vähintään 40 koiran koearvostelu.
Hyväksymisen kriteerit: yhtä koiraa kohden saa olla enintään 2 pientä virhettä sekä enintään 1 iso virhe.
Eroavaisuutta ei kuitenkaan saa olla toimintakyvyn ja hermorakenteen arvioissa.

20 viimeisestä koearvostellusta koirasta tulee olla hyväksyttyjä vähintään 16.
Koearvostelut tulee suorittaa sellaisissa testeissä, joissa toinen tuomareista on Kennelliiton
luonnetoimikunnan nimeämän työryhmän jäsen.
Koearvostelut tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa koearvostelijaksi nimeämisestä. Työryhmän
esityksestä määräajasta voidaan poiketa. Kokelaan suoritettua vaaditut koearvostelut hyväksytysti hän tekee
pätevöintianomuksen Kennelliitolle. Henkilö katsotaan pätevöidyksi silloin, kun Kennelliitto on hänet
hyväksynyt luonnetestituomariksi.
4. Tuomarin tehtävät
– toimii testeissä tuomarina ja vastaa testitilaisuudesta, täyttää tarvittaessa luonnetestipaikan
arviointilomakkeen
– vastaanottaa tuomariharjoittelijoiden ja -kokelaiden harjoitus- ja koearvostelut ja antaa niistä kirjalliset
lausunnot sekä tarvittaessa antaa lausunnot toimihenkilöiden toiminnasta
– varmentaa arvostelemiensa koirien testipöytäkirjat allekirjoituksellaan ja tuomarinumerollaan sekä tekee
merkinnät koiran alkuperäiseen rekisteritodistukseen
– osallistuu toimihenkilöiden kouluttamiseen toimitsijakursseilla
5. Tuomarin asema
Tuomarietiikka
Tuomarin tehtävä on vaativa, arvostettu ja näkyvä. Tuomari toimii aina Kennelliiton valtuuttamana
luottamushenkilönä. Tuomarin edellytetään olevan toiminnassaan puolueeton. Suhtautumisen Kennelliittoon
ja tuomarikollegoihin tulee olla asiallista testitilanteissa sekä niiden ulkopuolella.
Asemansa vuoksi tuomarin tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
– siitä hetkestä alkaen, jolloin tuomari saapuu testipaikalle, hän on Kennelliiton edustaja ja järjestäjän vieras
– hänen tulee osoittaa aina tahdikkuutta koirien ohjaajia ja yleisöä kohtaa oli hän sitten tuomarina, katsojana
tai osanottajana
– tuomari noudattaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä
– koirien testaaminen Kennelliiton luonnetestillä muualla kuin virallisissa luonnetesteissä tai Kennelliiton
järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.
6. Tuomareiden jatkokoulutus
6.1. Osallistuminen jatkokoulutukseen
Tuomarin on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta. Mikäli tuomari
ei täytä edellä mainittua velvoitetta, menettää hän arvosteluoikeutensa siihen saakka kunnes on osallistunut
jatkokoulutukseen. Jos hän ei osallistu jatkokoulutukseen kolmeen vuoteen, on hänen suoritettava
koearvostelu tai muu toimikunnan määräämä pätevyyden näyte.
6.2. Tuomarioikeuksien poistaminen
Kennelliitto voi peruuttaa arvosteluoikeuden määräajaksi tai poistaa tuomarioikeudet kokonaan mikäli
tuomari on rikkonut sääntöjä tai tuomarietiikkaa.

