VAHINGOITTUNEEN HIRVIELÄIMEN
JÄLJESTÄMISKOKEEN SÄÄNTÖ
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 29.5.2011. Voimassa 1.1.2012 alkaen.

1. Kokeen tarkoitus
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran ja ohjaajan kyky seurata
vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä. Kokeeseen osallistuva koiranohjaaja antaa suostumuksensa siihen, että
hän on viranomaisten käytettävissä vahingoittuneiden hirvieläinten jäljestämistilanteissa. Kokeiden
järjestämis- ja tuomariohjeet täydentävät näitä sääntöjä ja niitä tulee noudattaa.

2. Koelaji
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeet ovat yleisiä kokeita eikä koemuodossa järjestetä erillisiä
kilpailuja. Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen voi myös suorittaa todellisessa kolari tai
haavakkotilanteessa. Tällaisen koesuorituksen yksityiskohtaiset toimintaohjeet on erikseen määritelty näihin
sääntöihin liittyvissä ohjeissa.

3. Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen
Kokeisiin saavat osallistua puhdasrotuiset Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja
tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat. Ohjaajalla tulee olla metsästyslain ja asetuksen mukainen
metsästyskortti ja hyväksytysti suoritettu ja voimassa oleva ampumakoe. Koiran, joka osallistuu kokeeseen
tulee olla vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen.
Kokeeseen ei saa osallistua:
- sairas koira
- narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista ja alle 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen
- koira, joka ei täytä Kennelliiton antidoping- säännön vaatimuksia
Koira, joka on suorittanut kokeen kaksi kertaa hyväksytysti, ei saa enää osallistua kokeeseen.
Koetoimikunnan ja kokeen ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus.

4. Kennelliiton yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen jääviyssääntö.

5. Kokeen tuomari, - järjestäminen ja tulosten lähettäminen
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen suorituksen voi vastaanottaa ja arvostella Kennelliiton
pätevöimä Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva
arvosteluoikeus. Ylituomarin on oltava Kennelliiton ja metsästyskoiria harrastavan rotujärjestön jäsen.
Koiran omistaja sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan. Tuomari vastaa jäljen teosta ja
järjestämistehtävistä. Tuomari lähettää kokeen loppuarvostelun sen kennelpiirin koepöytäkirjantarkastajalle,
jonka alueella koe on suoritettu.

6. Koirien arvostelu
Koirat arvostellaan kaikki rodusta riippumatta samoin arvosteluperustein.
7. Koeluokat
Koe on yksipäiväinen yksiluokkainen koe, josta käytetään lyhennystä VAHI.
8. Jälki
Jokaiselle koiralle tehdään oma jälki.

9. Koesuoritus
9.1 Jäljestäminen
Koira jäljestää jälkinarussa. Jäljestämisaika on yksi tunti, jota ylituomari voi erityisolosuhteet huomioiden
jatkaa. Syy on merkittävä pöytäkirjaan. Aika alkaa ohjaajan ilmoitettua jäljen löytymisen, vaikka jälki olisikin
väärä.
9.2 Kokeen keskeyttäminen
Koiran ohjaajalla on oikeus keskeyttää koesuoritus, jolloin koesuoritus hylätään.
9.3 Kaato
Jos koira/ohjaaja ei löydä kaatoa, koe hylätään.
9.4 Tulos
Lopputulos on joko hyväksytty tai hylätty. Palkintosijoja ei anneta. Hyväksyttyyn tulokseen on koiran tuotava
2 kpl makauksilla olevaa merkkikapulaa ja kaato.
10. Kohtuuton häiriö kokeen aikana
Yleisö tai kokeeseen osallistuja eivät saa olla sellaisessa paikassa kokeen aikana, että se häiritsee koiran
suoritusta, tuomarin tai koetoimitsijoiden toimintaa. Tuomarin on huomautettava häirinnästä.
11. Koiran loukkaantuminen
Jos koira on loukkaantunut, on sen suoritus keskeytettävä.
12. Jälki
Jälki tehdään lumettomalle maalle siten, että tuomari koiraa häiritsemättä voi seurata sen työskentelyä.
Jos jälki on tehty sääntöjen vastaisesti, jälki hylätään ja osallistumismaksu palautetaan.
13. Erillisohjeet
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen sääntöihin liittyvät erillisohjeet määritellään tarkemmin näihin
sääntöihin liittyvillä Kennelliiton hyväksymillä ohjeilla.
14. Muutokset sääntöihin
Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Kennelliiton valtuusto koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä.
15. Valionarvovaatimukset
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeessa koiralla on mahdollisuus saavuttaa käyttövalion (FIN KVAJ) arvo. FIN KVA-J arvoon vaaditaan, että koira on saavuttanut kaksi hyväksyttyä tulosta Vahingoittuneen
hirvieläimen jäljestämiskokeesta ja yhden hyväksytyn tuloksen Hirvikoirien jäljestämiskokeesta. Lisäksi
koiralla on oltava koiranäyttelystä vähintään laatuarvostelumaininta ”hyvä” koiran täytettyä 15 kk.
Hirvikoirien jäljestämiskokeeseen saavat osallistua muutkin kuin hirvikoirarodut, kun ne ovat saavuttaneet
yhden hyväksytyn tuloksen Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeesta.
16. Valitukset ja erimielisyydet
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva muutoksenhakumenettely
Näiden sääntöjen liitteenä on kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen kokeita koskeva sääntö- ja ohjeliitevihko.

