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KUORMANVETOKOKEEN ARVOSTELU- JA TULKINTAOHJEET

JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan Kennelliiton ja kennelpiirien myöntämissä kuormanvetokokeissa. Kennelliitto
myöntää valtakunnalliset mestaruuskokeet. Kennelpiirit myöntävät yleiset kokeet.

KOKEEN ANOMINEN
Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka tulee olla kennelliiton jäsen. Koe on anottava
noudattaen kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton määräaikoja.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
-

Sairasta koiraa koskevan osallistumisoikeuden rajoittamisessa noudatetaan Kennelliiton kulloinkin
voimassa olevia ohjeita. Sairasta koiraa ei saa tuoda myöskään koepaikalle.
Ennen koesuoritusta, esim. punnituksen yhteydessä, tarkastetaan kaikkien narttukoirien kiima.
Kokeeseen osallistuva koira ei saa olla vihainen ihmistä kohtaan ja koiran tulee olla ohjaajan
hallinnassa koepaikalla. Koiran omistajalla/ohjaajalla on vastuu siitä, että koiraa on turvallista käsitellä
kokeen aikana. Mikäli koiran käytöksen perusteella on syytä olettaa, ettei koiraa voi käsitellä
turvallisesti, on kokeen toimihenkilöllä oikeus kieltäytyä käsittelystä ja tällöin koira voidaan sulkea pois
kokeesta ylituomarin päätöksellä.

JÄÄVIYDET
Kulloinkin voimassa oleva Kennelliiton yleinen sääntö. Tarvittaessa kokeen tuomari voi yksittäisen koiran
osalta jäävätä itsensä, jolloin ylituomari arvostelee koiran yksin. Mikäli tuomarin kasvattamia koiria olisi
tulossa paljon kokeeseen, pyritään järjestämään varatuomari paikalle.

ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POIS JÄÄMINEN
Kokeisiin ilmoittaudutaan järjestäjän määräämällä tavalla. Mikäli koe on toteutumassa jo varsinaisen
ilmoittautumisajan päättyessä, ilmoittautumisajan päätyttyä kokeen järjestäjällä on mahdollisuus jatkaa
ilmoittautumisaikaa. Ilman pätevää syytä osanottomaksua ei palauteta. Päteviä syitä ovat koiran
sairastuminen, kuolema tai nartun kiima. Koiran sairastumisesta on oltava ennen koetta päivätty
eläinlääkärin todistus. Poisjäämisestä on ilmoitettava kokeen järjestäjälle hyvissä ajoin ennen kokeen
alkua. Järjestäjällä on oikeus päättää varakoirien hyväksymisestä kokeeseen peruutetun koiran tilalle
ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOKEEN TOIMIHENKILÖT, SUORITUS, VÄLINEISTÖ JA MÄÄRITELMÄT
KOEALUE JA RATA
Koealueen tulee olla vähintään 10 x 25 m. Koealue tulee pitää mahdollisimman vapaana
hajuista, tarvittaessa rajaamalla alue nauhoin tms.
Koeradan tulee olla tasainen ja kovapohjainen, suositeltava radan leveys on 5-6 metriä ja
vähintään 15 metriä pitkä, vetosuuntaan avoin alue. Koerata tulee pohjustaa hyvissä ajoin
valmiiksi vallitsevien sääolosuhteiden ja kokeen järjestäjän ohjeiden mukaan.
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KOEVÄLINEET
Painomateriaalin tulee olla punnittu etukäteen ja ne tulee kiinnittää rekeen tukevasti. Painona
käytettävän materiaalin tulee olla sääolot ja nostelun kestävää. Paikalle on varattava eri
kokoisia painoja.
Vetovaljaina saadaan käyttää vain tarkoitukseen ja koiralle sopivia kapulalla varustettuja
kuormanveto- tai taakanvetovaljaita, jotka ovat asianmukaisesti pehmustetut.
Valjaita tulee käyttää niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

KOKEEN SUORITUS
Koira punnitaan koepaikalla koetoimitsijan ja tuomarin tai ylituomarin valvonnassa. Koiran
paino pyöristetään lähimpään puoleen (0,5) kiloon.
Kaikki koirat vetävät aloituspainon ja aloituspaino tulee määritellä siten, että jokainen koira
pystyy sen vaivatta saamaan liikkeelle. Pienin painonlisäys on 5 kg. Hyväksytysti vedetyn
aloituspainon jälkeen jokainen koiranohjaaja saa itse päättää, mitä koira vetää seuraavaksi.
Ohjaajalla on milloin tahansa oikeus päättää koiran suoritukset kokeessa, tällöin viimeisin
vedetty tulos jää koiran lopulliseksi tulokseksi.
Koiran ohjaajalla ei saa olla hihnaa kädessään, sen tulee olla taskussa tai kaulassa tai sen
saa laittaa rekeen.
Ohjaaja kiinnittää ja irrottaa itse koiran rekeen/reestä.
Koiran ohjaajan tulee odottaa ylituomarin antamaa vetolupa, jonka jälkeen hänen tulee antaa
lähtökäsky. Koiran tulee odottaa lähtökäskyä paikallaan. Mikäli koira lähtee ohjaajan perään,
lähtee omatoimisesti vetämään ennen lähtökäskyä tai ”rynkyttää”, eikä sen paikalleen
asettaminen onnistu kohtuullisessa ajassa, ylituomari voi varoituksen jälkeen hylätä
suorituksen. Ohjaaja ei saa missään suorituksen vaiheessa ohittaa reen ohjauskaaren
määrittämää linjaa, myös rekeen tai koiraan koskeminen suorituksen aikaan on kielletty.
Koiran tulisi pysyä radan sisäpuolella. Mikäli koira ylittää hetkellisesti vedon aikana radan
sivurajan, ei suoritusta automaattisesti hylätä. Myös kuormareen pieni radan sivurajan ylitys
sallitaan. Ylituomari ratkaisee milloin veto hylätään.
Sotkun tapahtuessa ylituomarin antaessa luvan (ohjaajan pyynnöstä tai ilman) kokeen
toimihenkilö saa käydä selvittämässä sotkeutuneet valjaat/liinat, ajanottoa ei kuitenkaan
keskeytetä. Koiran ohjaaja vastaa siitä että tilanne on turvallinen.
Jos koiran valjaat menevät rikki, koira saa uuden vetoyrityksen jos koetta hidastamatta se
voidaan tehdä. Tästä päättää ylituomari. Jos kuormanvetoreki, liinat tai lukot menevät rikki,
koira saa uuden yrityksen.
Koiran loukkaantuessa on sen koesuoritus keskeytettävä. Ylituomari tai koiran ohjaaja päättää
keskeyttämisestä. Ennen keskeyttämistä tehdyt suoritukset jäävät voimaan.
Koiran ohjaaja huolehtii, että on tietoinen kilpailualueen rajoista ja palkitsee koiransa tämän
alueen ulkopuolella.

KOKEEN TOIMIHENKILÖT
Koetta järjestettäessä paikalla kokeessa on oltava ylituomari, tuomari, koetoimitsija sekä
jarruhenkilö. Kunkin toimihenkilön tehtävät on määritelty erillisissä toimintaohjeissa.
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KOKEEN KÄSITTEET
Ylituomarilla on oikeus sulkea koira pois kokeesta ennen koetta: (SULJETTU)
Koira joka ei täytä kokeen osallistumisoikeuden määrittämiä ehtoja
Omistaja / ohjaaja ei noudata sääntöjä ja toimihenkilöiden ohjeita koepaikalla.
Ylituomarilla on oikeus keskeyttää koesuoritus: (KESKEYTETTIIN)
Jos koira ei osoita minkäänlaista halua kokeen suorittamista kohtaan.
Koiran vetotyyli on koiralle itselleen vahingollinen ja saattaa johtaa koiran
loukkaantumiseen.
Ylituomarin on keskeytettävä koesuoritus: (KESKEYTETTIIN)
Jos koira loukkaantuu tai ei muusta syystä kykene terveyttään vaarantamatta
suorittamaan tehtävää
Ylituomarin on hylättävä koesuoritus: (HYLÄTTY)
Jos koira käyttäytyy kokeen aikana aggressiivisesti /hallitsemattomasti toista koiraa
ja/tai ihmistä kohtaan radalla tai koealueella.
Jos omistaja ei noudata sääntöjä ja ohjeita.
Jos omistaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti radalla tai koealueella. Koiran kurittaminen
on kielletty
Radan ulkopuolelta annettu apu johtaa suorituksen hylkäämiseen.
Keskeytykset, hylkäykset ja niiden syyt tulee kirjata koepöytäkirjaan. Mikäli suoritus keskeytetään, viimeisin
vedetty tulos jää voimaan. Mikäli koira hylätään aggressiivisen käytöksen vuoksi, on siitä täytettävä
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä-lomake.

KOKEIDEN TULOKSET
Kokeen koetoimitsija tarkastaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja antaa ne viipymättä ylituomarin
tarkastettavaksi. Ylituomari vahvistaa / varmentaa tulokset. Pöytäkirjat on lähetettävä viikon kuluessa kokeen
päättymisestä kennelpiiriin tarkastettavaksi.

