Koeilmoittautumislomake 2015
PVM

LUOKKA

ROTU/SP

OMISTAJA

OSOITE

Koiran nimi:
Näyttelytulos:
Ohjaaja:

KOENRO

Rek. nro:
Aika:

Koira on säädösten
mukaisesti rokotettu
Metsästyskortin nro:

RYHMÄNRO

NRO

Omistajan puh.nro:

Koiran emä:

Emän rek. nro:
Olen tutustunut kanakoirien koesääntöihin

Ohjaajan allekirjoitus

Linnun käsittely, arviointi jokaisesta lintutyöstä erikseen
Paikallistaminen 1-4
Nosto 1-6
Hyväksytty nosto, rasti
Linnun löytökyky, työskentely, merkitään lukumäärät erissä

Yht.

Haku

Hakuaika

Metsästysinto 1-6

Seisonta parihaussa

Vauhti 1-6

Seisonta ilman
kilpailutilannetta

Itsenäisyys
paritoverista 1-6

Tulokseton seisonta

Hakulaajuus1-4-6

Parin seisonta

Maastonpeitto 1-4-6

Mahdollisuus linnuille

Yhteistyö/ohjaaja 1-4-6
Oma-aloitteinen
lkm
Ryöstää

Säestäminen
lkm

Nouto/Apport (hyväksytty=1, hylätty=2)
Tiedotus, oma-aloitteinen
Käyttäytyminen

Ei toivottu

Palkinto

KOEMUOTO

lk
Koepaikka ja pvm:

Tuomari:

Tuomarinro:

Erityiskilpa

p
KM

D

Sertif.

Cacit

Varacacit

M

Elit

Finaaliin

Linnun käsittely:
PAIKALLISTAMINEN
arvioidaan suunta ja etäisyys
1.
Erittäin epätarkka
2.
Epätarkka
3.
Hieman epätarkka
4.
Tarkka
NOSTO
1.
Kieltäytyy
2.
Erittäin varovainen
3.
Varovainen
4.
Hallittu
5.
Halukas
6.
Räväkkä
Ei täytetä tuloksettomassa tilanteessa
Linnun löytökyky:
SEISONTA PARIHAUSSA
Tähän merkitään, montako seisontaa koiralla on
todellisessa kilpailutilanteessa parihaussa.
SEISONTA ILMAN KILPAILUTILANNETTA
Tähän merkitään niiden seisontojen määrä,
jossa ei voida olevan todellista kilpailutilannetta
linnusta parihaussa, esimerkiksi metsäkoe. Huom!
Seisonta heti törmäyksen jälkeen ei ole todellinen
kilpailutilanne linnusta vaan seisonta ilman
paritoveria.
PARIN SEISONTA
Paritoverin seisontojen lukumäärä kilpailutilanteessa
parihaussa.
MAHDOLLISUUS LINNULLE: Tähän merkitään
kaikki todetut mahdollisuudet linnulle, jotka eivät
kuulu seisontoihin.
Haku:
METSÄSTYSINTO
1.
puuttuu
2.
alhainen toimintahalu
3.
keskinkertainen toimintahalu
4.
hyvä toimintahalu
5.
erittäin hyvä toimintahalu
6.
erityisen hyvä toimintahalu
VAUHTI
1.
erittäin alhainen
2.
alhainen
3.
keskinkertainen
4.
hyvä
5.
erittäin kova
6.
erityisen kova

ITSENÄISYYS PARITOVERISTA
1.
täysin riippuvainen paritoverista
2.
erittäin riippuvainen parista
3.
hieman riippuvainen parista
4.
viitteitä seuraamiseen
5.
suurimmaksi osaksi omatoiminen
6.
täysin itsenäinen
HAKULAAJUUS
1.
aivan liian pientä
2.
kohtalainen
3.
hyvä
4.
erittäin hyvä
5.
hieman liian laaja
6.
aivan liian laaja

Palkinto
lk: VOI

p: 1

Mahdollinen sertifikaatti merkitään erikseen. Palkinto
kirjoitetaan lisäksi kritiikkiin. Erityiskilpailutulos
ympyröidään erikseen.
HUOM.! Kolmen ensimmäisen ominaisuuden osalta
ihanne arvosana on korostettu mustalla suurin (6)
kun kolmella seuraavalla toivottu on arvosana 4.

MAASTONPEITTO
1.
ei suunnitelmallisuutta, eikä etene
2.
aivan liian tiheä kuvio
3.
hieman liian tiheä kuvio
4.
erinomainen kuvio
5.
hieman avoin
6.
aivan liian avoin
YHTEISTYÖ OHJAAJAN KANSSA
1.
täysin ohjaajasidonnainen
2.
hieman liiaksi ohjaajaan sitoutunut
3.
hyvä yhteistyö
4.
erinomainen yhteistyö
5.
hieman omapäinen
6.
ei toimi yhteistyössä, metsästää itsekseen

SÄESTÄMINEN
Oma-aloitteinen= Tilanteiden lukumäärä, joissa koira
omatoimisesti ilman ohjaajan komentoa säestää pariaan.
Ryöstää= Niiden tilanteiden lukumäärä, joissa koira ei
kunnioita parinsa seisontaa vaan menee tämän ohi.
Ei mittaa koulutusta vaan ominaisuutta.
NOUTO /Apport
1.
Hyväksytty / godkänd
2.
Hylätty/ ej godkänd
TIEDOTUS: Oma-aloitteisten tiedotusten lukumäärä.
EI TOIVOTTU KÄYTÖS rastitaan lomakkeeseen ja
kirjoitetaan tekstiin sekä raportoidaan kennelliittoon.
ROTUKOODIT:
Englanninsetteri
Gordoninsetteri
Pointteri
Irlanninsetteri
Punavalk. irlanninsetteri

PALKINTO merkitään muodossa

TURVALLINEN ASEENKÄYTTÖ
Tuomari
• antaa aseenkäyttöä koskevia määräyksiä ja rajoituksia,
esimerkiksi turvallisuussyiden takia kieltämällä ampumisen
määrittelemäänsä sektoriin
• antaa luvan aseen lataamiseen ja ampumiseen,
hän myös päättää, yritetäänkö pudotusta vai ammuntaanko
”kunnialaukaus”
Koiran ohjaaja
• ei ole oikeutettu koiransa irtipitämiseen ja aseenkäyttöön
ilman tuomarin välitöntä lupaa
• on velvollinen käsittelemään asettaan yleinen turvallisuus
huomioiden sekä annettuja ohjeita noudattaen koko kokeen
ajan
• kuljettaa aseensa taitettuna tai lukko avattuna
• ennen laukausta kykenee tunnistamaan maalin sallituksi
riistaksi sekä nopealla tilanteenarvionnilla varmistuu,
että se on metsästyksellisellä etäisyydellä ja laukaus
suuntautuu siihen sallitussa sektorissa aiheuttamatta
vaaraa muille alueella liikkujille
• keskeyttää aina toimintansa ja varmistaa aseensa
kuullessaan ”SEIS” -komennon
Yleisö
• seuraa kokeen kulkua järjestäjän sekä tuomarin antamien
ohjeiden mukaan
• myös koiranohjaaja, joka ei ole hakuvuorossa

KYSY JOS ET TIEDÄ, ÄLÄ KOSKAAN ARVAA!
2
6
1
120
330

Arvosteluohje löytyy jokaisen kaavakkeen taakaa painettuna.
Kappaleet: 1. rotujärjestö, 2. koetoimikunta, 3. tuomari,4. osallistuja

