TOTTELEVAISUUSKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET – tiivistelmä muutoksista
Alla tiivistelmä muutoksista, mitkä on tehty liiton sivuilta löytyvään sääntökirjan sähköiseen versioon.
Muutokset pohjautuvat Kennelliiton valtuuston kokouksen 26.11.2016 päätöksiin, Suomen Kennelliiton
hallituksen Suomen Palveluskoiraliiton esityksestä hyväksymiin muutoksiin sekä FCI:n tekemiin
täsmennyksiin ja korjauksiin. Muutokset täydentävät liiton sivuilla 15.7.2016 julkaistua yhteenvetoa.
Päivitetty sääntökirjan versio on toistaiseksi saatavana vain sähköisenä versiona.
Osa A – Säännöt
•

•

•

•
•

•
•

•

Lisätty, että erikoisvoittajaluokassa sama ohjaaja voi kilpailla kahdella eri koiralla, jos
tämä on koejärjestelyiden puolesta mahdollista. Koiran ohjaajaa ei saa vaihtaa
kokeen aikana.
Huomioitava, että kansainväliseen kokeeseen (CACIOB-koe) tai
maailmanmestaruuskilpailuun ei saa osallistua narttu, jonka synnytykseen on alle
neljä viikkoa, tai jonka synnytyksestä on alle 12 viikkoa.
Ulkomaisen koiralla, jonka maassa ei ole kansallista alokasluokkaa, on oikeus
osallistua avoimeen luokkaan vain, jos sillä on vähintään tulos (3. palkinto) avoimesta
luokasta (class 1). Muussa tapauksessa koiran on kilpailtava alokasluokassa kunnes
sillä on siirtymisoikeus avoimeen luokkaan.
Lisätty, että koira, jolla on epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru ei saa
osallistua kokeeseen.
Selkeytetty sääntökohtaa 16.2.
o ohjaaja tai tuomari keskeyttää koesuorituksen ohjaajan tai koiran
loukkaantumisen vuoksi -> pisteet jää voimaan, voidaan palkita
o ohjaaja keskeyttää muusta syystä, ohjaaja luopuu –> menettää pisteet, ei
palkita
o tuomari hylkää koesuorituksen -> menettää pisteet, ei palkita
o tuomari keskeyttää liikesuorituksen -> a.o. liike on hylätty
Sääntökohdassa 4. mainitun Kennelliiton jääviyssäännön lisäksi myös
Palveluskoiraliiton jääviyssäännöt koskevat tottelevaisuuskokeiden toimihenkilöitä
Kilpailutauon määräämisoikeus on laajennettu ryhmäliikkeistä koskemaan koko
kokeen aikana tapahtuvaa häiritsevää tai ei-toivottua toimintaa. Kilpailutauon aikana
koira ei saa osallistua tottelevaisuuskokeisiin.
Jos koira käyttäytyy selkeästi aggressiivisesti ja puree tai pyrkii esim. puremaan
ihmistä tai toista koiraa, niin tuomari esittää koiralle kilpailukieltoa, minkä pituuden
määrittää Palveluskoiraliiton hallitus. Tarvittaessa on täytettävä kaavakkeet ”Ilmoitus
koiran vihaisesta käytöksestä” sekä ”Vahinkoilmoitus purematapauksessa”
(saatavana mm. Virkusta). Kilpailukielto on voimassa kaikissa Palveluskoiraliiton
alaisissa koelajeissa (pois lukien luonnetesti ja MH-kuvaus).

Osa B – Koeohjeet
•

Lisätty kohtaan 28., että koiran seuraamisen pitää olla luonnollisen näköistä. Esim.
liioiteltu/luonnoton pään kääntö on vakava virhe.
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Lisätty kohtaan 36., että koiran tulee toimia vasta käskyn saatuaan ja itsenäinen
toiminta alentaa arvosanaa tai jopa hylkää liikkeen.
Lisätty alokas-, avoimen- ja voittajaluokan kokonaisvaikutuksen arvosteluohjeeseen,
että jos koira ei palaa käskystä ohjaajan luokse tai poistuu toistamiseen, niin
koesuoritus on hylätty.
Tarkennettu, että liikkeissä AVO-3 ja AVO-5 koiran liikkuminen yli oman mittansa
ohjaaja vastaan tai ohjaajan mukana, kun ohjaaja ohittaa koiran, hylkää
liikesuorituksen.
Tarkennettu voittajaluokan seuraamisen peruutuksen matkaa: 5-8 askelta = 2-3
metriä.
Lisätty, että jos ohjaaja kääntyy EVL-4 –liikkeessä (”Z”-liike) kartiolla väärään
suuntaan, niin liike hylätään.
Tarkennettu liikkeessä EVL-6 sanamuotoja ympyrän merkitsemisen suhteen eli sen ei
tule olla selkeästi koiralle erottuva, vaan ainoastaan auttaa tuomaria ja ohjaajaa
arvioimaan, että onko koira ympyrän sisällä vai ei.
Lisätty liikkeeseen EVL-8, että esteen päältä ponnistaminen tai esteen kaataminen
hylkää liikesuorituksen.

