Tarkennuksia ja tulkintaohjeita NWF-koesääntöön
hyväksytty hallituksen päätöksellä 19.5.2017
Sääntöjen kohta 3.4
”Osallistujien tulee käyttäytyä toisiaan, järjestäjiä, toimitsijoita, tuomareita sekä eläimiä kohtaan
kunnioittavasti. Eläinten kohtelun tulee olla eläinsuojelulain mukaista.
Henkilö voidaan poistaa koealueelta, jos hän selvästi toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan,
vahingoittaa vakavasti yhdistyksen mainetta, käyttäytyy epäurheilijamaisesti (esim. kertoo
hajulähteiden sijainnin toiselle kokeeseen osallistuvalle ohjaajalle), uhkaavasti tai rikollisesti toista
henkilöä, omaisuutta tai eläintä kohtaan. Mikäli osallistuja joudutaan näistä syistä poistamaan
koealueelta, osanottomaksua ei palauteta. Säännöt koskevat koetilannetta kokonaisuutena ja ovat
voimassa koealueella.”
• Kokeen järjestäjä, vastaava koetoimitsija tai tuomari voivat kaikki yksin tehdä päätöksen
kokeesta sulkemisesta ja pyytää asiattomasti käyttäytyvää parantamaan käytöstään. Jos
pyyntö käytöksen parantamisesta ei muuta toimintaa, voidaan koirakko poistaa koepaikalta.
Kokeessa osallistuja voi ilmoittaa kenelle tahansa kokeen toimitsijalle näkemästään
epäkohdasta
Sääntöjen kohta 3.7
• Päätös: Protestin hyväksyminen ei oikeuta uuteen etsintään. Vaikutus voi olla pisteiden
laskemiseen tai etsintäajan merkintään. Protesti ei vaikuta kokeen etenemiseen.
Sääntöjen kohta 5.2.1.4
• Ajoneuvon raapiminen tai koskeminen tassulla tuomitaan virheeksi. Tuomari
arvioi virhepisteiden määrän vaurioiden vakavuuden mukaan.
• Päätös: Tuomarin arvioidessaan vaurioiden vakavuuden määrää tuomitsee 1 – 3
virhepistettä. 1 vp tuomitaan silloin, kun tassusta ei ole jäänyt mitään jälkeä. Jo pienikin jälki
aiheuttaa 2 vp ja osion keskeyttämisen.
Sääntöjen kohta 5.5.1
• Virtsaamisen estävät suojat ei ole kiellettyjä.
• Päätös: Koiran pissatessa tällainen päällään tuomitaan silti 3 vp tarpeiden tekemisestä
etsintäalueelle.
Sääntöjen kohta 5.6.3
• Virhepisteitä voi ansaita niin kauan kuin koira sijaitsee etsintäalueella. Etsinnän ulkopuolelle
sovelletaan kohdan 5.6.4. sääntöjä, joita tuomari voi joutua käyttämään.
• Etsintäalueeseen vaikuttamisesta on tullut useita kysymyksiä
• Linjataan, että koiran normaalista alueella liikkumisesta johtuva esineiden
liikuttaminen ei aiheuta virhepisteitä. Toiset koirat ovat kömpelömpiä ja kokonsa
puolestakin ovat tässä koirat eri asemassa.
• Sen sijaan jos koira selvästi hampaillaan tai tassuillaan nostaa tai siirtää
tavaroita tahi nuolee kohteita koelaueella tuomittakoon siitä 1 virhepiste.
• Koiran piehtarointi etsintäalueella luetaan alueeseen vaikuttamiseksi.
• Tuomari kertoo kokeiseen osallistuvalle koirakolle ennen hänen suoritustaan,
mikäli alueella on alueita joihin aiemmin suorittaneet koirat ovat vaikuttaneet

virhepisteiden arvoisesti (pissa, kakka, piehtarointi jne)
• Koiran poistuminen etsintäalueelta on aiheuttanut kysymyksiä.
• Jos koira poistuu etsintäalueelta seuratessaan hajupilveä tehdäkseen tarkistuslenkin
ei siitä tuomita virhepistettä
• Koiran poistuessa etsintäalueen ulkopuolelle haistelemaan muita tuoksuja
tuomittakoon 3 vp.
• Tuomittaessa 2vp muusta kuin väärä löytö syystä:
• Koira saa pitää kellotetun aikansa jos virhe tuomitaan ohjaajan ”löytö” tai
”valmis” ilmoituksien jälkeen. Olettaen että 2. ja 3. luokan spesifiset säännöt
ei muuten määrää.
• Koiralle merkitään enimmäisaika jos virhe tuomitaan ennen ohjaajan ”löytö”
tai ”valmis” ilmoituksia.
Sääntöjen kohta 5.6.7
• Yhdessä kokeessa 100p ja max. 3 vp tuottaa yhden luokkanousutuloksen. Kolmella
luokkanousutuloksella on ansainnut luokkanousun.
• Kokeeseen valitaan ylituomari, joka allekirjoittaa luokkanousutuloksen ja käsittelee
protestit yhdessä järjestäjän kanssa. Säännöissä määrätty 2 tuomarin arviointi
kriteeri tarkistetaan koetulosten arvioinneista ei luokkanousutuloksen merkinneestä
tuomareista.
• Luokkalaskun ollessa ajankohtainen, sitä pyydetään NWF ry:ltä, joka rekisteröi
luokkalaskun ja toimittaa uuden koekirjan.

