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Koesääntö (A-osa)
1. YLEISTÄ
1.1. LÄHTÖKOHDAT
Suomen Kennelliiton ja arktisten rekikoirien rotuyhdistysten tarkoituksena on edistää
puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä. Rotujärjestöt pyrkii säilyttämään ja ylläpitämään
rodun alkuperäiset, erittäin hyvin arktisiin olosuhteisiin soveltuvat rekikoiraominaisuudet.

1.2. TOIMIJAKENTTÄ
Federation Cynologique Internationale (FCI) on kansainvälinen kenneljärjestö.
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (Kennelliitto) on FCI:n alainen kansallinen
kenneljärjestö, joka toimii suomalaisten koiraharrastusyhdistysten keskusjärjestönä. Kennelliitto
edistää puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä sekä edistää koirien
hyvinvointia. Kennelliitto vahvistaa kansallisen kilpailusäännön, lajiohjeet ja Kennelliiton yleiset
säännöt, ohjeet ja määräykset sekä vastaa koirien dopingvalvonnasta Suomessa.
Suomalainen Siperianhusky seura - Finska Siberian Husky -sällskapet ry eli SHS on siperianhuskyrodun virallinen rotujärjestö Suomessa. SHS vastaa Suomessa rekikoirakoesäännöstöstä sekä
rekikoirakokeiden tuomareiden ja koetoimitsijoiden koulutustoiminnasta sekä kansallisten
arvokilpailujen järjestämisestä.
International Federation of Sleddog Sports (IFSS). IFSS on kansallisten ja kansainvälisten
rekikoirayhdistysten keskusjärjestö. Se osallistuu rekikoiratoiminnan koulutus- ja tutkimustoimintaan
sekä on vastuussa kansainvälisistä rekikoirakilpailusäännöistä. IIFS:n missiona on edistää
rekikoiraharrastuksen kehitystä huomioiden monipuolisesti erilaiset lähtökohdat sekä vaalien ja
kunnioittaen rekikoirien historiaa ja alkuperäistä käyttötarkoitusta.

1.3. SÄÄNNÖSTÖN RAKENNE
Kansallinen rekikoirien koesäännöstö koostuu seuraavista osista:
A-osa

Koesääntö

B-osa

Lajiohjeet ja tuomarin ohjeet
Kilpailun ja käyttökokeen järjestämisohje
SM-kilpailukokeen ja SM-käyttökokeen järjestämisohje
Kennelliiton yleiset säännöt, ohjeet ja määräykset
Rekikoirakokeiden ylituomareiden, palkintotuomareiden ja
koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje

C-osa
D-osa

Liite B.1
Liite B.2
Liite B.3
Liite C
Liite D

Säännöstön tarkoituksena on luoda koirille ja kilpailijoille tasapuoliset ja turvalliset koe- ja
kilpailuolosuhteet sekä taata kilpailusuoritusten yhdenmukaiset arvosteluperusteet.

1.4. SOVELTAMISALA
Säännöstöä sovelletaan virallisissa kansallisissa rekikoirakokeissa. Mikäli asiaa ei ole säännelty
kansallisessa säännöstössä, noudatetaan kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyjä lajisääntöjä.
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1.5. REKIKOIRAKOKEIDEN TARKOITUS
Rekikoirien kokeiden tarkoituksena on rekikoirien rodunomaisen käyttäytymisen, työskentely-,
nopeus- ja tottelevaisuusominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän
yhteistoimintansa kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin
pohjautuen.

1.6. MÄÄRITELMÄT
Kilpailu
Kilpailuluokka

Startti

Arvokilpailu
Käyttökoe
Valjakko

Ajaja
Ajajien kokous
Kilpailukutsu

Ylituomari
Palkintotuomari

Tuomari
Tuomarikollegio
Vastaava
koetoimitsija
Rekikoirarotu
Järjestäjä

Valjakkoajokilpailu, johon on anottu rekikoirien kilpailukoe. Kilpailussa, johon koe on
myönnetty, on enemmän kuin yksi startti.
Kilpailuluokalla tarkoitetaan ajajan iällä, valjakon koiramäärällä, starttien lukumäärällä
ja/tai kilpailumatkalla rajoitettua kokonaisuutta. Kilpailussa voi olla yksi tai useampi
kilpailuluokka.
Kilpailuluokan osa, jossa valjakko kiertää yhden kerran ennalta määrätyn kilpailuuran. Startin ajanotto alkaa, kun valjakko lähtöluvan saatuaan ylittää lähtölinjan ja
päättyy, kun valjakko ylittää maalilinjan. Valjakko on maalissa, kun sen ensimmäinen
koira ylittää maaliviivan. Jos karannut valjakko ylittää maaliviivan ennen ajajaa,
valjakon katsotaan saapuneen maaliin vasta silloin, kun ajaja ylittää maaliviivan.
Muut ajanottomenetelmät ovat sallittuja, jos kilpailijoita on tiedotettu käytettävästä
menetelmästä ennen kilpailun lähtöä.
Arvokilpailuna pidetään SM-kilpailua, maajoukkueen karsintakilpailua ja maaottelua
sekä muita vastaavia kilpailuita ja käyttökokeita.
Tapahtuma, johon on anottu rekikoirien käyttökoe.
Kilpailussa kilpailuluokan mukainen valjakko, joiden koirat ovat keskenään
samanrotuisia ja rekisteröityjä koiria. Kaikkien valjakon koirien ei ole pakko osallistua
kilpailukokeeseen.
Käyttökokeessa valjakko, jossa juoksee vähintään yksi ja enintään tuomarin
määrittelemä määrä käyttökokeeseen osallistuvia koiria. Kaikkien koirien on oltava
rekisteröityjä.
Valjakon ajaja, joka ohjaa koiria kilpailussa tai käyttökokeessa.
Tuomarinpuhuttelu, joka pidetään kaikille ajajille yhteisesti kilpailun tai käyttökokeen
aloittamistilaisuudessa. Ajajien kokouksen ajankohta määritellään kilpailukutsussa.
Ajajille suunnattu kutsu kilpailuun tai käyttökokeeseen. Kilpailukutsusta ilmenee
vähintään ajajienkokouksen ajankohta sekä ne asiat, jotka on mainittu
koeanomuksessa.
ko. koelajin ylituomarioikeudet omaavat tuomari, joka vastaa koko kilpailusta tai
käyttökokeesta.
ko. koelajin palkintotuomarin oikeudet omaava tuomari, joka osallistuu kilpailun tai
käyttökokeen arvosteluun
Ylituomari tai palkintotuomari samanarvoisina suorittamassa arvostelutehtäväänsä.
Kolmen ko. koemuodon kokeneen ylituomarin muodostama arviointiryhmä.
Kutsutaan säännöstössä nimellä toimitsija. Vastaavana koetoimitsijana voi toimia ko.
koelajissa pätevöity koetoimitsija.
Kennelliiton määrittelemä rekisteröity arktinen rekikoirarotu.
Kilpailun tai käyttökokeen järjestämisestä vastaava yhdistys.
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1.7. KOETYYPIT JA –LUOKAT
1.7.1. Kilpailukoe
Kilpailukoe suoritetaan rekikoirien valjakkoajokilpailuissa.
Kilpailuluokat ja –matkat ovat FCI.n tai vastaavan kansainvälisen kattojärjestön voimassaolevien
sääntöjen mukaiset. Kilpailukoe järjestetään vain neljän (4) koiran ja sitä suuremmissa luokissa.
Kilpailukoe järjestetään vain, jos kilpailuluokkaan osallistuu vähintään kolme (3) valjakkoa.
Kilpailukoetuloksen saaminen edellyttää REK-laskentasäännön minimiarvojen täyttymistä. SMkokeen valjakoiden vähimmäismäärän rajoitukset on mainittu SM rekikoirakokeiden
järjestämisohjeessa (Liite B.2).

1.7.2. Käyttökoe
Käyttökoe suoritetaan käyttökoetilaisuudessa. Käyttökoe voidaan suorittaa yleisessä (REKÄ-YLE) ja
johtajakoiraluokassa (REKÄ-JOH).
Käyttökoe järjestetään, jos siihen ilmoittautuu vähintään kymmenen (10) koiraa.

1.8. KOKEIDEN MYÖNTÄMINEN
Kennelpiirit myöntävät kansalliset rekikoirakokeet. Arvokilpailukokeet ja –käyttökokeet myöntää
Kennelliitto SHS:n esityksestä.
Rekikoirien kilpailukoe myönnetään suoritettavaksi ainoastaan valjakkoajokilpailun yhteydessä.
Kilpailukokeen on muodostuttava vähintään kahdesta startista. Kilpailukokeen tulos lasketaan
perustuen kaikkien starttien yhteistulokseen. Kokeen luonteen vuoksi kilpailukoetta ei voida rajoittaa
muutoin kuin rotuun perustuen.
Koetta ei myönnetä, mikäli samana ajankohtana Suomessa järjestetään kansainvälinen tai
kansallinen arvokilpailu. Kokeen järjestämisoikeus voidaan myös evätä, mikäli kokeen järjestäjä on
aiemmin toiminut säännöstön vastaisesti anoessaan tai järjestäessään kokeen tai mikäli muutoin ei
ole takeita kokeen moitteettomasta järjestämisestä.

2. KILPAILUN JA KÄYTTÖKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailu ja käyttökoe järjestetään rekikoirien koesäännöstön mukaisesti. Järjestäjän on noudatettava
yleisötapahtuman järjestämiseen liittyviä viranomaismääräyksiä.
Järjestäjän tulee valvoa säännöstön noudattamista kilpailun tai käyttökokeen aikana. Järjestäjä
vastaa kilpailun ja käyttökokeen turvallisuudesta sekä yleisestä järjestyksestä kilpailupaikalla.
Järjestäjä vastaa tapahtuman taloudesta.
Kilpailun ja käyttökokeen järjestämisestä on annettu tarkempia ohjeita Järjestämisohjeissa (Liite B.2
ja Liite B.3).

Rekikoirien kilpailusäännöstö

A-osa

6(14)

2.1. JÄRJESTÄMISOIKEUDEN ANOMINEN
2.1.1. Järjestäjä
Kilpailun tai käyttökokeen voi järjestää Kennelliitto, rekikoirarotuyhdistys tai Kennelliiton
jäsenyhdistys yhteistyössä rekikoirarotuyhdistyksen kanssa.
Järjestäjä nimeää vastuuhenkilöksi pätevöidyn koetoimitsijan, jota kutsutaan vastaavaksi
koetoimitsijaksi.
Vastaava koetoimitsija vastaa kaikista niistä järjestäjän vastuulle kuuluvista asioista, jotka jäävät
koetuomarin toimivallan ulkopuolelle.
Anoessaan kokeen järjestämisoikeutta kokeen järjestäjä sitoutuu noudattamaan rekikoirien
koesäännöstöä.

2.1.2. Anomisen määräaika
Kilpailut anotaan kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton määräaikaisilmoituksen mukaisesti (Liite
C).

2.1.3. Anomuksen sisältö
Anomuksessa on mainittava koelaji, järjestävä yhdistys, vastaava koetoimitsija, mahdollinen kilpailun
tai käyttökokeen nimi ja erityispiirteet, osanottorajoitukset, aika ja paikka, kilpailuluokat tai
käyttökoeluokat sekä osanottomaksua ja ilmoittautumista koskevat tiedot. Samalla on esitettävä
tehtävään suostuneen ylituomarin ja hänen varahenkilönsä nimet; heidän on ilmoitettava
suostumuksestaan ennen anomuksen jättämistä.
Anomusta koskevat muutokset on saatettava kokeen myöntäjän tietoon mahdollisimman pikaisesti
muutosten tultua järjestäjän tietoon.

2.1.4. Anomuksen osoittaminen
Anomus osoitetaan kokeen myöntäjälle voimassa olevan Kennelliiton määräaikaisilmoituksen
mukaisesti (Liite C).
Kaikki kilpailut ja käyttökokeet anotaan Järjestämisohjeiden mukaisesti (Liite B.2 ja Liite B.3).

2.1.5. Kilpailusta ja käyttökokeesta tiedottaminen
Kennelpiirit toimittavat myöntämistään kokeista listan Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti
julkaistavaksi Koiramme -lehdessä.
Järjestäjä voi omatoimisesti tiedottaa kokeesta ja kilpailusta kilpailukutsuna.
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2.2. YLITUOMARI JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ
Ylituomarin tulee olla FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön hyväksymä rekikoirakoetuomari
siinä koelajissa, jonka arvostelu on kyseessä sekä FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön
jäsen. Suomalaisen tuomarin tulee olla Kennelliiton ja SHSn jäsen.
Kokeen myöntäjä tarkastaa suomalaisen ylituomarin arvosteluoikeudet ennen kokeen myöntämistä.
Kennelliitto tarkistaa ulkomaisen tuomarin arvosteluoikeudet järjestäjän pyynnöstä.
Ottaessaan vastaan kilpailun ylituomarin tehtävän ylituomari sitoutuu noudattamaan rekikoirien
koesäännöstöä. Ylituomarin on vastattava järjestäjän tuomarikutsuun kirjallisesti. Kirjallinen vastaus
on ylituomaria ja järjestäjää sitova, eikä järjestäjä voi vaihtaa kilpailulle nimettyä ylituomaria tämän
jälkeen. Ylituomari voi peruuttaa tehtävän sairauden, työesteen tai muun vastaavan henkilökohtaisen
syyn johdosta. Kilpailun myöntänyt taho voi perustellusta syystä nimetä kilpailulle toisen ylituomarin.
Ylituomarin tehtävänä on valvoa, että kokeessa noudatetaan rekikoirien koesäännöstöä, sekä
vastata suoritusten sääntöjen mukaisesta, tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta arvostelusta.
Ylituomarilla on oikeus puuttua ajajien sopimattomaan käyttäytymiseen kilpailupaikalla. Lisäksi
ylituomari ratkaisee kilpailun tai käyttökokeen aikana syntyneet erimielisyydet toimivaltansa rajoissa.
Tarkempia ohjeita ylituomarin tehtävästä on annettu Tuomarin ohjeessa (Liite B.1).
Ylituomarin ja palkintotuomarin on ylläpidettävä taitojaan. Rekikoirakokeiden ylituomareiden ja
palkintotuomareiden koulutuksesta ja pätevöitymisestä on annettu tarkempia määräyksiä kulloinkin
voimassa olevassa koulutus- ja pätevöintiohjeessa (Liite D).
Ylituomarin ja arvostelevan palkintotuomarin jääviys määräytyy kulloinkin voimassa olevan
Kennelliiton yleisen jääviyssäännön mukaan (Liite C).

2.3. VASTAAVA KOETOIMITSIJA
Toimitsijan tulee olla kennelpiirin hyväksymä koetoimitsija siinä koelajissa, jonka arvostelu on
kyseessä sekä FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön jäsen. Suomalaisen toimitsijan tulee
olla Kennelliiton ja rekikoirarotuyhdistyksen jäsen.
Kokeen myöntäjä tarkastaa toimitsijaoikeudet ennen kokeen myöntämistä.
Ottaessaan vastaan kilpailun tai käyttökokeen vastaavan koetoimitsijan tehtävän toimitsija sitoutuu
noudattamaan rekikoirien koesäännöstöä. Toimitsijan on vastattava järjestäjän kutsuun kirjallisesti.
Kirjallinen vastaus on toimitsijaa ja järjestäjää sitova, eikä kumpikaan osapuoli voi vaihtaa nimettyä
vastaavaa koetoimitsijaa ilman yhteistä sopimusta . Koetoimitsija voi peruuttaa tehtävän sairauden,
työesteen tai muun vastaavan henkilökohtaisen syyn johdosta. Kilpailun myöntänyt taho voi
perustellusta syystä nimetä kilpailulle toisen koetoimitsijan.
Tarkempia ohjeita koetoimitsijan tehtävästä on annettu järjestämisohjeissa (Liite B.2 ja Liite B.3).
Vastaavan koetoimitsijan on ylläpidettävä taitojaan. Rekikoirakokeiden koetoimitsijan koulutuksesta
ja pätevöitymisestä on annettu tarkempia määräyksiä kulloinkin voimassa olevassa koulutus- ja
pätevöintiohjeessa (Liite D).
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2.4. KILPAILUN TAI KÄYTTÖKOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS
Kilpailu tai käyttökoe siirretään tai peruutetaan kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton kokeiden ja
kilpailujen ajankohdan siirtoa koskevan ohjeen mukaisesti (Liite C).

3. KILPAILUKELPOISUUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että ajaja ja koira täyttävät kilpailuun tai käyttökokeeseen
osallistumiselle asetetut edellytykset. Ajaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle
18-vuotiaan henkilön osalta ajajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ajajan huoltaja.
Järjestäjä vastaa ajajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta. Ajaja tai koira on suljettava
pois kilpailusta tai käyttökokeesta, mikäli kilpailukelpoisuuden edellytykset eivät täyty.
Ilman kilpailukelpoisuutta osallistuneen ajajan tai koiran tulokset on mitätöitävä. Jos ajajan tulokset
mitätöidään, mitätöinti koskee kaikkia valjakon koiria.

3.1. VALJAKON AJAJAN KILPAILUKELPOISUUS
3.1.1. Kilpailuoikeus
Ajajalla on oltava kotimaassaan kilpailuoikeus.
Suomessa kilpailevan ajajan kansallinen kilpailuoikeus osoitetaan vakuutusyhtiön antamalla
todistuksella ajajan voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta, joka kattaa valjakkoajokilpailun tai
vakuutuksen sisältävällä lajilisenssillä.
Ulkomaalaisilla ajajilla sekä ulkomailla kilpailevilla suomalaisilla ajajilla on oltava edustamansa maan
kansallisen kenneljärjestön kilpailukirja tai lisenssi todistuksena kilpailuoikeudesta.

3.1.2. Ajajan ikä
Ajajan on täytettävä kilpailuluokkaan vaadittava vähimmäisikä. Ikäkausikilpailujen osallistumisoikeus
alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana ajaja täyttää alaikärajan ja päättyy sen vuoden lopussa, jonka
aikana ajaja täyttää yläikärajan.

3.2. KOIRAN KILPAILUKELPOISUUS REKIKOIRAKOKEISSA
3.2.1. Rekisteröinti
Kilpailu- tai käyttökokeeseen osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin
tai muuhun FCI:n tunnustamaan rotukoirarekisteriin.

3.2.2. Koiran ikä
Kilpailukokeeseen ja käyttökokeeseen osallistuvan koiran tulee olla vähintään viidentoista (15)
kuukauden ikäinen. Valjakkoajon pitkillä ja keskipitkillä matkoilla koiran on oltava vähintään
kahdeksantoista (18) kuukauden ikäinen.
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3.2.3. Rokotukset
Koiran tulee olla rokotettu kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti
(Liite C). Rokotusmääräykset koskevat koko valjakkoa.

3.2.4. Tunnistusmerkintä
Koiran tulee olla tunnistusmerkitty kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton tunnistusmerkintää
koskevan määräyksen mukaisesti (Liite C).

3.2.5. Koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset
Kilpailun tai käyttökokeen valjakkoon ei saa osallistua
•
•
•
•
•

sairas koira,
narttu 30 vrk ennen odotettua synnytystä ja alle 42 vrk synnytyksen jälkeen
koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidoping määräyksiä (Liite C),
vihaisesti käyttäytyvä koira tai
vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on maa ja metsätalousministeriön
asetuksen (1070/2000) vastaisesti suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (Liite
C).

3.3. KILPAILUA JA KÄYTTÖKOETTA KOSKEVAT RAJOITUKSET
Kilpailu voidaan rajoittaa tietyn rodun sisäiseksi kilpailuksi. Käyttökokeen voi rajoittaa koirien
lukumäärällä silloin kun kyseessä ei ole arvokilpailu.

4. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN TAI KÄYTTÖKOKEESEEN
Kun koira ilmoitetaan kilpailuun tai käyttökokeeseen, koiran ajaja sitoutuu noudattamaan rekikoirien
koesäännöstöä sekä tuomarin ja järjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä.

4.1. KILPAILUUN JA KÄYTTÖKOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuun ja käyttökokeeseen ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään järjestäjän ilmoittamaan
määräpäivään mennessä. Ilmoittautuessa on annettava vaadittavat tiedot ja esitettävä tosite
osallistumismaksun suorittamisesta. Tarkempia ohjeita ilmoittautumisesta annetaan
järjestämisohjeessa (Liite B.2 ja Liite B.3).
Järjestäjän ei tarvitse ottaa huomioon puutteellista tai myöhässä tullutta ilmoittautumista.
Mikäli kilpailuun osallistuvien valjakoiden tai käyttökokeeseen osallistuvien koirien määrä on
etukäteen rajoitettu, järjestäjän on ilmoitettava ilmoittautuneille osallistumisoikeudesta tai varasijasta.
Osallistujamäärältään rajoitetusta kilpailusta poisjääneen tilalle voidaan varasijalta ottaa toinen
osallistuja. Osallistujamäärän rajoittamisen perusteella karsiutuneiden osallistujien
osallistumismaksut tulee palauttaa täysimääräisenä.
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4.2. ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAPAIKALLA JA AJAJIEN KOKOUS
Ajajan on ilmoittauduttava tapahtumapaikalla järjestäjän antaman aikataulun mukaisesti. Järjestäjä
voi evätä osallistumisoikeuden ajajalta, joka ei ole ilmoittautunut ajoissa.
Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset sekä mahdolliset
muut ajajan ja koiran kilpailukelpoisuuden toteamiseksi tarvittavat asiakirjat. Tarkempia ohjeita
kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta on annettu järjestämisohjeessa (Liite B.2 ja Liite B.3).

4.3. OSALLISTUMISMAKSUN PALAUTTAMINEN
Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli ajaja tai koira on jäänyt pois kilpailusta tai käyttökokeesta
ilman hyväksyttävää syytä. Osallistumismaksu on palautettava, mikäli poisjääminen on johtunut
tuomarin jääviydestä, ilmoitetun koiran kiimasta, ajajan tai koiran sairaudesta
(lääkärin/eläinlääkärintodistus) tai kuolemantapauksesta. Koiran kiimasta tulee esittää kahden
esteettömän henkilön allekirjoittama todistus. Poisjäämisestä on ilmoitettava ennen kilpailun tai
käyttökokeen alkamista. Järjestäjä voi vähentää osallistumismaksusta käsittelykulut.

5. KILPAILUN TAI KÄYTTÖKOESUORITUKSEN KULKU
5.1. VALJAKON AJAJAN VELVOLLISUUDET
Ajajan on noudatettava rekikoirien koesäännöstöä sekä tuomarin ja järjestäjän antamia ohjeita,
määräyksiä ja päätöksiä.
Ajajan on käsiteltävä ja koulutettava koiraa eläinsuojelusäädösten ja hyvän koiranpitotavan
mukaisesti sekä huolehdittava koiran kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Valjakon ajaja vastaa myös mahdollisten avustajiensa käyttäytymisestä edellä mainitun säännön
mukaisesti.

5.2. RATA JA RATAMERKIT
Järjestäjä ilmoittaa kilpailussa tai käyttökokeessa käytettävän rata-alueen sijainnin sekä osoittaa
lähtö- ja maalialueen. Kilpailussa kilpailu-ura on merkitty kansainvälisesti hyväksytyillä ratamerkeillä,
jotka osoittavat kääntymissuunnat sekä varoittavat uralla olevasta mahdollisesta vaarasta.

5.3. AJAJIEN KOKOUS
Ajajan tai hänen edustajansa on oltava läsnä ajajien kokouksessa, jos kilpailukutsussa on niin
ilmoitettu.
Ajajille selvitetään kilpailureitti ja erityisesti sen mahdolliset vaarakohdat sekä käydään läpi
ratamerkit ja niiden sijoittelu sekä muut tarpeelliset asiat.
Tuomari antaa ajajien kokouksessa ajajille ne ohjeet, jotka katsoo tarpeelliseksi.
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5.4. LÄHTÖLUVAN EPÄÄMINEN TAI KOIRAMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN VALJAKOSSA
Tuomari voi evätä lähtöluvan tai määrätä koiran jätettäväksi pois valjakosta, mikäli
•
•
•

koira ei suorituskyvyn puutteen tai huonon yleisen kunnon tai muun terveydellisen seikan
vuoksi ole kilpailun edellyttämässä kunnossa tai
varusteet eivät ole asianmukaiset ja turvalliset tai
jos hänen mielestään valjakko on liian suuri kyseiselle ajajalle

Lähtölupa voidaan evätä myös jos ajaja toimii vastoin tuomarin tai järjestäjän antamia ohjeita
tapahtumapaikalla ennen suorituksen alkamista.

5.5. SUORITUKSEN ARVOSTELU
Kaikki suoritukset arvostellaan yhdenmukaisten arvosteluperiaatteiden mukaisesti. Tarkempia
ohjeita kilpailusuorituksen kulusta ja sekä arvostelusta on annettu tuomarin ohjeessa (Liite B.1).
Tuomari voi käyttää mahdollisuuksien mukaan apunaan avustavaa tuomaria tai teknisiä apuvälineitä
arvostelua helpottamaan.
Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.

5.6. TULOS
5.6.1. Kilpailukoe
Valjakon saavuttaman kilpailun kokonaisajan ja voimassaolevien laskentasääntöjen mukaisesti koira
saa arvosanan:
Kiitettävä
Hyvä
Hyväksytty
Hylätty
Keskeyttänyt

REK1
REK2
REK3
REK0
REK-

Kaikki valjakon kokeeseen osallistuneet koirat saavat saman tuloksen lukuunottamatta mahdollisesti
keskeyttänyttä tai hylättyä koiraa.

5.6.2. Käyttökoe
Käyttökoeluokan sekä koiran saaman yhteispistemäärän ja voimassaolevien pisterajojen mukaisesti
koira saa arvosanan:
Kiitettävä
Hyvä
Hyväksytty
Hylätty
Keskeyttänyt

REKÄ-JOH1
REKÄ-JOH2
REKÄ-JOH3
REKÄ-JOH0
REKÄ-JOH-

REKÄ-YLE1
REKÄ-YLE2
REKÄ-YLE3
REKÄ-YLE0
REKÄ-YLE-
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5.7. SUORITUKSEN HYLKÄÄMINEN
Tuomari voi hylätä suorituksen voimassaolevaan säännöstöön perustuvasta syystä.

5.8. SUORITUKSEN KESKEYTTÄMINEN
Tuomari voi keskeyttää suorituksen, mikäli
•
•
•

koira ei suorituskyvyn puutteen tai huonon yleisen kunnon tai muun terveydellisen seikan
vuoksi ole kilpailun edellyttämässä kunnossa, tai
ajaja syyllistyy koiran sopimattomaan kohteluun kilpailusuorituksen aikana tai
koira yrittää purra ihmistä tai toista koiraa kilpailusuorituksen aikana.

5.9. FORCE MAJEURE
Tuomari voi keskeyttää kilpailu- tai käyttökoesuorituksen ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin
tuomari, järjestäjä eikä ajaja ole voinut vaikuttaa.
Jos keskeyttäminen tapahtuu kilpailussa eikä kilpailusuoritusta enää voida jatkaa, kilpailu
keskeytetään kokonaan ja kaikkien valjakoiden kokonaiskilpailun tulos muodostuu niistä starteista,
jotka pystyttiin ajamaan ennen keskeytystä.
Tuomari voi myös force majeure ‐tapauksessa keskeyttää startin ja määrätä kaikkien valjakoiden
startin alkamaan alusta. Suoritusaika määräytyy tällöin jälkimmäisen startin suorituksen mukaisesti.
Käyttökokeessa, kun suorituksen jatkaminen on mahdollista, tuomari antaa ajajalle merkin jatkaa
suoritusta siitä kohtaa, mihin se pysäytettiin. Arvostelumerkinnät, jotka annettiin ennen keskeytystä,
pysyvät voimassa ja niiden kertyminen jatkuu keskeyttämiskohdasta lähtien.

6. SIJOITUKSET JA VALIONARVOT
6.1. SIJOITUKSET
Kilpailussa sijoitus perustuu ajanotossa saatuun suoritusaikaan. Käyttökokeessa sijoitus perustuu
koiran saamaan pistemäärään.

6.2. VALIONARVOT
Valionarvon myöntämisessä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa Kennelliiton valioarvosääntöä.
Kunkin rekikoirarodun rotujärjestö oman rotunsa osalta tekee muutosesitykset valioarvosääntöön
rekikoirien käyttövalioihin liittyvin valionarvoihin.
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7. TULOSTEN VAHVISTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN
Järjestäjä vastaa tulosten ja tietojen kirjaamisesta koepöytäkirjaan. Mahdollisista kurinpitoon
liittyvistä seikoista on tehtävä merkintä koepöytäkirjaan. Järjestäjän on toimitettava tapahtuman
ylituomarin tarkastama ja vahvistama koepöytäkirja kennelpiirille viikon kuluessa kilpailun tai
käyttökokeen päättymisestä.
Tarkempia ohjeita tulosten kirjaamisesta, vahvistamisesta ja lähettämisestä sekä mahdollisten
puutteiden ja virheiden korjaamisesta on annettu järjestämisohjeessa (Liite B.2 ja Liite B.3).
Kennelpiiri toimittaa tulokset kahden (2) viikon kuluessa Kennelliitolle.

8. ERINÄISET ASIAT
8.1. VASTUU VAHINGOISTA
SHS ja Kennelliitto eivät vastaa säännöstön soveltamisesta aiheutuvista vahingoista. Järjestäjän on
vakuuttamalla tai muulla tavoin varauduttava kilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvien
vahinkojen varalta. Järjestäjällä on oltava ryhmätapaturmavakuutus tuomareille ja kilpailun
toimihenkilöille sekä vastuuvakuutus, joka kattaa kilpailun järjestämisestä johtuvat yleisöä,
toimihenkilöä tai ulkopuolista kohdanneet henkilö‐ ja esinevahingot.
Ajaja ja koirat osallistuu kilpailuun ja käyttökokeeseen omalla vastuullaan. Ajaja ja/tai koiran omistaja
vastaavat aiheuttamastaan tai koiransa aiheuttamasta vahingosta.

8.2. SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN
8.2.1. Sopimaton käyttäytyminen kilpailun tai käyttökokeen aikana
Ajajan on noudatettava rekikoirien koesäännöstöä sekä tuomarin ja järjestäjän antamia ohjeita,
määräyksiä ja päätöksiä. Ajajan ja hänen mahdollisien avustajiensa on muutenkin esiinnyttävä
moitteettomasti kilpailun tai käyttökokeen ajan.
Mikäli ajaja tai avustaja käyttäytyy kilpailun tai käyttökokeen aikana sopimattomasti, arvostelee
tuomaria, kurittaa omaa tai toisen koiraa tai toimii vilpillisesti, tulee ylituomarin sulkea ajaja pois
kilpailusta tai käyttökokeesta. Poistamisesta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan. Vakavista tapauksista
ylituomari tekee ilmoituksen Kennelliitolle toimenpiteitä varten. Pois suljettu ajaja ei voi saada
kilpailun tai käyttökokeen aikana tuloksia.
Tuomarin ollessa kysymyksessä on asia esitettävä Kennelliiton käsiteltäväksi.

8.2.2. Koiran käyttäytyminen
Ylituomarilla on oikeus sulkea koira pois kilpailusta tai käyttökokeesta, mikäli koira kilpailun tai
käyttökokeen aikana käyttäytyy aggressiivisesti ihmistä tai koiraa kohtaan. Koiran vihaisesta
käyttäytymisestä tehdään ilmoitus Kennelliitolle noudattaen kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton
ohjetta koiran käyttäytymisestä kokeissa tehtävistä ilmoituksista, niiden käsittelystä ja
seuraamuksista (Liite C).
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8.3. ERIMIELISYYDET JA VALITUKSET
Erimielisyyksissä, valituksissa ja muutoksenhaussa noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa
olevaa muutoksenhakuohjetta.

8.4. MUUTOKSET KOESÄÄNTÖÖN
Muutokset koesääntöön vahvistaa Kennelliiton valtuusto SHSn varsinaisen tai ylimääräisen
kokouksen esityksestä.
Muutokset koesääntöön liittyviin ohjeisiin hyväksyy Kennelliitto SHSn hallituksen esityksestä.

