OHJE METSÄSTYSKOIRIENJÄLJESTÄMISKOKEEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Voimassa 1.1.2007 alkaen
1. Yleistä
Koska koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen jälkiä todetaan keinotekoisesti maastoon sijoitettua
verijälkeä hyväksi käyttäen, on kokeen järjestelyillä ja etenkin jälkien teolla, maastoon sijoittelulla yms.
erittäin suuri merkitys tässä koemuodossa. Jäljen teossa on määrätietoisesti pyrittävä säilyttämään
tasalaatuinen ja koeluokkaan nähden kohtuullinen vaikeusaste. Jäljen teossa on pyrittävä mahdollisimman
luonnonmukaiseen tulokseen.
2. Kokeiden järjestäminen
Kokeita anottaessa ja järjestettäessä on noudatettava niistä annettuja sääntöjä ja määräyksiä.
Anottaessa kokeeseen rajoitettua osanottajamäärää tulee rajoittamisessa noudattaa Kennelliiton asiasta
antamia ohjeita.
Tuomareiden varaamisessa tulee ottaa huomioon kokeeseen alustavasti suunniteltu koiramäärä. Ohjeena
voidaan pitää sitä, että yksi tuomari arvostelee 6 koiraa.
Mikäli tämä määrä halutaan ylittää, on siitä sovittava ao. tuomarin kanssa.
Tuomarit kutsutaan aina kirjallisesti ja tuomarille ilmoitetaan välittömästi ilmoittautumisajan
päätyttyä koiramäärä ja luokka mitä hän arvostelee.
Useamman tuomarin kokeen ollessa kysymyksessä, kokeen järjestäjä nimeää ylituomarin huomioonottaen
tuomarijääviyden.
Harjoitusarvostelua haluava tuomarikokelas ottaa itse yhteyttä ja sopii harjoittelusta ko. ylituomarin sekä
kokeen koetoimikunnan kanssa.
Tuomarikokelaalla tulee olla kokeen myöntäneen kennelpiirin suostumus koearvostelun suorittamiseen.
Kennelpiirille koearvostelupyyntöä esitettäessä on kokelaalla oltava koearvostelun vastaanotto-oikeudet
omaavan ylituomarin ja koetoimikunnan suostumus koearvostelun suorittamiseen.
3. Jäljen sijoittaminen maastoon
Jälkimaastolle ei aseteta tarkkoja määrityksiä ja vaatimuksia, mutta koemaaston tulisi vastata
todellisuudessa riistan liikkuma- ja oleskelualueita. Samaa jälkimaastoa ei kuitenkaan saa käyttää useammin
kuin 5:n viikon välein. Jälkeä ei saa toistamiseen sijoittaa samoin.
Sen tulisi olla:
- riistarikas mikäli mahdollista
- kohtuudella ihmisen kuljettavaa
- sellainen, että tuomari voi seurata koiran työskentelyä
Sopivia jälkimaastoja on mm:
- metsämaasto
- taimisto
- hakkuualue
- kuljettava suo
- luonnonniitty
- heinikko
- tiheikkö
- polut
- jne.
Mahdollisuuksien mukaan jälki tehdään "luonnonmukaiseksi" siten, että maasto on mahdollisimman
vaihtelevaa, esim. korkeuseroja, ojia, soita jne. pyritään käyttämään hyväksi.
Maastokohdat, joita tulisi välttää:
- jäte- ja lantakasat
- pintakuoritut maastot
- isot, laajat kallioalueet
- yleiset, liikennöidyt tiet
- louhikot ja jyrkänteet
- jyrkkäreunaiset, isot ojat
- riistan pesimispaikat
- aidat
- pellot
3.1. Etäisyydet
Jäljen lähdön tai kaadon ja kulmien etäisyys toisistaan vähintään 150 m.
Lähdön, jäljen ja kaadon tulee olla vähintään 60 metrin päässä liikennöidystä tiestä.
Jälkien etäisyys toisistaan vähintään 200 metriä, maastosta riippuen.
Jäljen etäisyys asumuksista tai vastaavista n. 200 metriä.

3.2. Välineet ja merkitseminen
Välineet
- kartta, johon jälki on merkitty
- kompassi
- sieni, noin 2,5 metrin narussa ja veripullo (sieni tulee olla kostutettu vedellä ennen veren kaatoa)
- merkitsemistarvikkeet:
+ jälkimerkkejä, jotka eivät vahingoita puustoa ja ovat helposti irrotettavissa
+ lähtö-, suunta- ja kaatomerkit Huom. merkit on poistettava kaadon läheisyydestä kaatoa vietäessä.
+ lähtömerkki
3.3. Merkitseminen
Kokeen tuomari tarkastaa ja hyväksyy kaadon.
Jäljen alkuun tulevaan lähtömerkkiin merkitään:
- luokka (AVO/VOI)
- jäljen numero
- jäljen verityksen päivämäärä
- jäljen verityksen kellonaika
- jäljen tekijät
Jäljen kulkusuunta merkitään n. 10 metriä lähdöstä tuomaria ja ohjaajaa varten.
Merkitsemisessä on huomattava:
Merkkejä on oltava riittävän tiheässä (n. 200 kpl / jälki), jotta opas tietää koko ajan missä jälki kulkee.
Jälki merkitään piilomerkinnällä. Avomerkintä voidaan sallia vain maaston ollessa erittäin vaikea.
Tarkoitus on, ettei koiran ohjaaja havaitse tulosuunnasta jäljen sijaintia eikä suuntaa.
Kulmat ja makuut merkitään piilomerkinnällä siten, että opas voi ennen ko. kohdetta osoittaa sen
sijainnin
tuomarille.
4. Kaato
Kaadon tulee olla riittävän kaukana tiestä eikä tiellä saa kaadon kohdalla olla häiriöitä, jotka voisivat häiritä
koiran
työskentelyä.
Kaato sijoitetaan jäljen päähän niin, että se voidaan selvästi havaita tulosuunnasta vähintään 10 metriä
ennen.
Kaato sijoitetaan jäljen päähän 30 x 30 cm:n suuruiselle alueelle, jonka pinta on rikottu.
Kaato viedään jäljen päähän esim. muovikassissa niin, ettei maastoon tule hajua ennen kaatoa.
Kuljetuspussi,
jossa kaato viedään paikalleen, tuodaan pois metsästä.

