KANAKOIRIEN METSÄSTYSKOKEIDEN TUOMARIN OHJEET
1. Koirien arvostelussa huomioitavat asiat
1.1 Linnunlöytökyky
Linnunlöytökyvyllä tarkoitetaan koiran kykyä löytää lintuja
metsästyksellisesti tarkoituksenmukaisesti. Tehokkuus,
eli toistuvasti lintujen ottaminen hakueriensä aikana on erityinen
ansio. Toistuvat törmäykset, tuloksettomat seisonnat, lintujen
menetykset paritoverille ja erityisesti väliinjättämiset ovat kielteisiä
tekijöitä.
1.2 Haku
Haun on oltava tarmokasta, nopeaa, itsenäistä ja riittävän laajaa
kuviohakua, tuulta hyväkseen käyttävää, etenevää sekä selkeästi
linnuille pyrkivää. Tarkoituksenmukainen yhteydenpito, hyvä
ohjattavuus ja maaston peittäminen ovat ansioita. Puurtaminen,
eli jälkiin toistuvasti juuttuminen, oman tai paritoverin juoksujäljen
jatkuva toistaminen sekä useat myötätuulikäännökset laskevat
suorituksen arvoa.
1.3 Tyyli
Tyylillä tarkoitetaan koiran tapaa käyttäytyä kaikissa toiminnoissaan
rodunomaisesti.
1.4 Seisonta
Koiran seisonnan on oltava kiinteä ja selväpiirteinen. Seisonnan tulee
kohdistua suoraan lintuun. Koiran on pyrittävä pitämään seisomansa
linnut. Jos lintu lähtee juoksemaan on koiran pyrittävä se omaaloitteisesti pysäyttämään. Löysä tai toistuvasti makaava seisonta on
suoritusta alentava tekijä.
1.5 Tiedottaminen
Oma-aloitteinen todettu tiedottaminen peitteisessä tai kumpuilevassa
maastossa on koiralle erityiseksi ansioksi.
1.6 Eteneminen ja lentoonajo
Koiran on luvan saatuaan halukkaasti, määrätietoisesti ja täsmällisesti
lintua kohden edeten saatava se siivilleen. Haittana on pidettävä
hidasta, jäykkää ja epätäsmällistä lentoonajoa. Lentoonajo
metsästyksellisen etäisyyden ulkopuolella sekä oma-aloitteinen
lentoonajo ovat myös kielteisiä tekijöitä. Ohjaaja ei saa edetä koiran
edelle, eikä muutenkaan itse vaikuttaa linnun lähtöön. Linnun lähtiessä
ja ammuttaessa tulisi koiran pysyä rauhallisena ja ohjaajan
hallinnassa.
1.7 Nouto
Nouto on määrätietoinen, keskeytymätön suoritus, joka johtaa saaliin
talteensaamiseen mahdollisimman nopeasti. Tuomarin antaman luvan
jälkeen ohjaaja saa antaa noutokäskyn. Kielteisenä pidetään linnun
vahingoittamista ja noudon tarpeetonta viivyttämistä, oma-aloitteista
noutoa sekä kieltäytymistä noutamasta.

1.8 Paritoverin kunnioittaminen
Koira ei saa häiritä toista havaitsemaansa selkeästi seisovaa koiraa.
Oma-aloitteinen, näköhavaintoon välittömästi perustuva paikalleen
jäykistyminen eli säestys on erityinen ansio.
1.9 Yhteistyö
Tuomari arvostelee koiran ja ohjaajan yhteistyötä koko koesuorituksen
ajan.
1.10 Metsästysinto
Metsästysinto kuvastuu koiran kaikessa työskentelyssä haun aikana ja
sen pyrkiessä halukkaasti, sähköisesti ja tarmokkaasti linnuille.
2. Koiran sulkeminen kokeista
Koira suljettakoon kokeista, jos se
- toimii niin haluttomasti ja heikosti, ettei sitä voida arvostella
- vihaisuutensa takia osoittautuu haitalliseksi
- seuraa toistuvasti paritoveria tai muuten häiritsee tämän
työskentelyä
- on tottelematon ja toimii jatkuvasti omin päin
- suotuisissa olosuhteissa toistuvasti karkottaa linnun sille seisomatta
- toistuvasti törmää lintuihin
- karkottaa tietoisesti linnun, jolle toinen koira seisoo
- seisoo useita kertoja tuloksettomasti
- toistuvasti käskyttä etenee seisonnalta niin, että lintu karkottuu
- ajaa takaa lintu- ja muuta riistaa
- kieltäytyy ajamasta käskystä tervettä lintua lentoon
- hätyyttää kotieläimiä tai poroja
- haukkuu toistuvasti haun aikana
- osoittaa paukku- tai riistapelkoa.
3. Palkitseminen
Palkitsemisessa on sen lisäksi, mitä kanakoirien metsästyskokeiden
säännöissä ja näissä tuomarin ohjeissa kohdassa 1. on sanottu,
otettava huomioon seuraavaa:
3.1 Nuorten luokka
Nuorten luokassa ei lintua pudoteta eikä vaadita noutoa.
3.2 Avoin luokka
Avoimessa luokassa on koiran ensimmäisen palkinnon saadakseen
myös tehtävä täydellinen lintutyö, johon kuuluu linnun pudotus ja
sen nouto. Metsäkokeessa ensimmäisen palkinnon voi saada myös
kahdella (2) vastaavanlaatuisella lintutyöllä ja noudolla (1).
Toisen palkinnon saadakseen on koiralla oltava hyväksyttävä
lintutyö ja nouto.
Kolmannen palkinnon saadakseen on koiralla oltava lintutyö ja sen on

osoitettava olevansa metsästyskelpoinen.
3.3 Voittajaluokka
Voittajaluokan ensimmäiseen palkintoon ja sertifikaattiin on koiralle
pyrittävä saamaan täydellinen lintutyö. Voittajaluokan kilvoittelussa
viisi finaalin jäljellä olevaa koiraa eivät pääsääntöisesti enää menetä
palkintoaan, vaan sijoittuvat suoritustensa mukaisesti 1., 2., 3., 4. tai
5. palkinnolle, kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, että koiralla on
kyseisessä kokeessa palkintoon oikeuttava lintutyö.
4. Yleisiä ohjeita
4.1 Tuomari arvostelee koiralle ansioksi ja viaksi vain sen, minkä hän itse
tai hänen avukseen nimetty asiantunteva henkilö toteaa.
4.2 Kokeissa ampuu ohjaaja ja tarvittaessa tuomarin tai koetoimikunnan
määräämä kanakoirametsästystä tunteva henkilö.
4.3 Hakuerän arvostelu päättyy laatuluokissa kytkemiseen ja
kilpailuluokissa kytkemiskäskyyn.
4.4 Ohjaajan vaihtaminen kokeen aikana on sallittu vain tuomarin luvalla.
4.5 Hakuerän aikana ei koiralla saa olla kaulapantaa, mutta tuomari voi
harkintansa mukaan koirien tunnistamiseksi määrätä käyttämään
värillistä tunnusta.
4.6 Koiraa saa ohjata sanoin, vihellyksin ja käsimerkein.
4.7 Ohjaaja voi kokeessa kilpailuluokassa ohjata vain kahta koiraa.
4.8 Tuomari voi sulkea ohjaajan ja hänen koiransa pois kokeesta,
jos ohjaaja ei noudata annettuja ohjeita, käyttää häiritsevästi pilliä tai
huutoja huomautuksista huolimatta.
4.9 Kokeiden aikana on koira pidettävä kytkettynä ennen hakueräänsä ja
sen jälkeen.
4.10 Tuomari voi sulkea myöhästyneen koiran pois kokeesta.

