
KOETOIMITSIJAT 
 
OPAS 
Oppaan tehtävät ovat erittäin vaativat ja vastuulliset. Tuomarin mahdollisuudet arvostella koiran 
työskentelyä 
mahdollisimman hyvin, riippuvat siitä, kuinka hyvin opas on tehtäviensä tasalla. Koiran suoritus voidaan 
jopa hylätä, jos tuomari ei ole voinut arvostella jotain koesuorituksen osaa. 
Varsinaiset tehtävät 
- osallistuu jäljen tekemiseen 
- antaa tuomarille yleisselvityksen jäljestä 
- sopii tuomarin kanssa niistä merkeistä ja keinoista, millä hän ilmoittaa jäljen kulun, kulmat, makuut, katkon  
  ja kaadon 
- huolehtii siitä, että kaato on sääntöjen mukaisesti viety paikalleen ja että siihen on tiputettu muutama pisara  
  verta. 
- huolehdi, että kuljetuspussi tuodaan pois maastosta 
- poistaa kaikki merkit kaadolta ja sen läheisyydestä 
- huolehtii siitä, että tuomari on aina selvillä jäljen sijainnista ja kulkusuunnasta 
- ilmoittaa tuomarille riittävän ajoissa (30-60 metriä ennen ) lähestyttäessä kulmaa, makausta, katkoa ja  
  kaatoa sekä osoittaa ko. kohde 
- ilmoittaa tuomarille kulkemisen kannalta merkittävistä maastokohdista 
- koiran kadottaessa jäljen on siitä ilmoitettava tuomarille. Opas siirtyy hieman jäljen sivuun, jolloin koiran  
  ohjaaja ei voi päätellä jäljen sijaintia eikä suuntaa hänen liikkeistään. 
- kerätä kaikki jälkimerkit pois jäljestyksen jälkeen 
Koiran jäljellä tapahtuvan suorituksen arvioiminen ei ole sallittua ennen kokeen virallisten tulosten 
julkistamista. 
 
VASTAAVA KOETOIMITSIJA 
Vastaava koetoimitsija on kokeen varsinainen vetäjä. Hänen vastuullaan on ennen kaikkea huolehtia kokeen 
asiallisesta ja sääntöjenmukaisesta sujumisesta. 
Tehtävät ennen koetta: 
- välineiden ja tarvikkeiden hankinta ja kuljetuksen valvonta 
- palkintojen hankinta 
- jälkien yleissijoituksen suunnittelu 
- jälkien tekemisen ja verityksen organisointi ja valvonta 
- koeohjelman laadinta 
- kokeen yleishuollon järjestäminen 
- jälkien arvonnan järjestäminen 
Tehtävät kokeen aikana: 
- alku- ja loppuseremonioiden vetäminen 
- kuljetusten järjestely (koirat, ohjaajat, oppaat ajoissa jäljelle) 
- aikataulusta huolehtiminen 
- tuomarien kuljetus ja heistä huolehtiminen 
- koetoimikunnan sihteerin tehtävien järjestäminen ja valvonta 
- yleinen järjestyksen valvonta (Huom. koirien on oltava kytkettyinä koe- ja keskuspaikalla) 
- valvoa, että koepöytäkirjat ja koirakohtaiset arvostelupöytäkirjat ovat asianmukaisesti täytetyt ja  
  allekirjoitetut sekä varmistaa että ne toimitetaan kennelpiirille viikon kuluessa kokeen päättymisestä 
 
Palkinnot 
Esinepalkinto tulisi jakaa vähintään luokkien l. palkinnon saaneille koirille. 
Luokkiensa parhaiden koirien palkitseminen on näyttävä ja kannustava osoitus hyville jälkikoirille. 
Kokeen parhaan koiran valintaa tulisi välttää luokkien vaikeusaste-eron vuoksi. Jos näin kuitenkin 
menetellään, ylituomari/tuomarit valitsevat kokeen parhaan koiran. 
 
Metsästyskoirienjäljestämiskokeen järjestäminen koostuu monista osatekijöistä. Edellä olevat ohjeet 
sekä säännöt ja muut koemuotoa koskevat ohjeet tarkoin noudatettuina antavat perustan hyvin 
läpiviedylle kokeelle ja mahdollistavat koirien tasapuolisen arvioimisen jäljestäjinä. 
 


