SPANIELIEN METSÄSTYSKOKEEN (SPME, SPME-V) SÄÄNNÖT
Hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksessa 9.3.2013
Hyväksytty Suomen Kennelliiton valtuustossa 24.11.2013
Voimassa 1.5.2014 alkaen
1. KOKEEN TARKOITUS
Kokeiden tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää ylösajavien ja noutavien koirien käyttöä
metsästyskoirina sekä haavoittuneen ja kadoksiin jäävän riistan talteenottajina. Tavoitteena on myös
suoritusten perusteella arvioida koirien tasoa jalostustyön pohjaksi.
2. KOKEEN LUONNE
Kokeet ovat luonteeltaan joko yleisiä, yhdistyksen jäsenten välisiä tai rotukohtaisia kokeita ja
kilpailuja. Kokeesta käytetään lyhennystä SPME.
Vesilinnuilla ja kahlaajilla suoritetusta kokeesta käytetään lyhennystä SPME-V. Kokeen pääriista
mainitaan koeanomuksessa ja koeilmoituksessa.
3. OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kokeisiin saavat osallistua kaikki Suomen Kennelliiton rekisteröinti- ja rokotusmääräykset täyttävät
FCI:n roturyhmiin 8.2 ja 8.3 kuuluvat, sekä FCI:n jäsenjärjestöjen rekisteröimät yhdeksän
kuukautta täyttäneet koirat.
Koetoimikunnalla on oikeus rajoittaa kokeeseen osallistuvien koirien lukumäärä kulloinkin
voimassa olevien Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti milloin järjestelytoimenpiteet niin
vaativat. Siitä on kokeesta tiedotettaessa mainittu.
Koiranomistajalle on heti ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoitettava kokeeseen pääsystä.
Kokeeseen ei saa osallistua:
1) sairas koira
2) kantava narttu 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa ja 75 vuorokautta penikoimisen
jälkeen
3) kiimainen narttu
4) typistetty koira. Amputoidun hännän omaavat koirat voivat osallistua, mikäli toimenpiteestä
esitetään ylituomarille Suomen Kennelliiton hyväksymä eläinlääkärin todistus
4. JÄÄVIYS
Kulloinkin voimassa oleva Suomen Kennelliiton yleinen jääviyssääntö.
5. JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN
Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Kennelliiton ja Kennelpiirien myöntämissä kokeissa. FCI
myöntää kansainväliset kokeet.
Kennelliitto myöntää valtakunnalliset mestaruuskilpailut Suomen Spanieliliitto ry:n esityksestä.
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6. KOKEEN ANOMINEN
6.1. Luvan anoja ja järjestelyvastaava
Kokeen järjestämisluvan anoo järjestävä yhdistys, jonka tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen.
Kokeet on pyrittävä järjestämään kokeissa käytetyn pääriistan edullisena metsästysaikana.
6.2. Anomisen määräaika
Koe on anottava Suomen Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana.
6.3. Anomuksen sisältö
Koeanomuksessa on mainittava kokeen järjestäjä, kokeen luonne (SPME tai SPME-V tai spanielien
vesityökoe), koeaika ja paikka, kilpailuluokat, osanottomaksun suuruus sekä kenelle ja mihin
mennessä ilmoittautuminen ja osanottomaksu suoritetaan, tehtävään lupautuneen ylituomarin nimi
sekä vastaava koetoimitsija. Myös mahdolliset rajoitukset on mainittava.
6.4. Anomuksen osoitus
Anomus osoitetaan aina sen Kennelpiirin hallitukselle, jonka alueella koe järjestetään. Järjestävä
yhdistys toimittaa lisäksi tiedot kokeesta Suomen Spanieliliitolle.
6.5. Kokeesta ilmoittaminen ja tiedottaminen
Kokeen myöntäjät toimittavat myöntämistään kokeista listan Kennelliitolle julkaistavaksi.
7. KOKEEN SIIRTO TAI PERUUTUS
Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö. Kokeen siirrosta tai peruutuksesta
on tehtävä ilmoitus myös Suomen Spanieliliitolle.
8. YLITUOMARI JA HÄNEN VARAMIEHENSÄ
Tuomarin tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymä SPME-ylituomari, jolla on voimassa oleva
arvosteluoikeus. Tuomarin tulee olla Suomen Kennelliiton sekä jonkun FCI roturyhmiä 8.2 tai
8.3. edustavan rotujärjestön jäsen.
Ulkomaisen tuomarin tulee olla FCI:n tai Iso-Britannian hyväksymän kenneljärjestön jäsen ja sen
hyväksymä spanielien metsästyskokeen tuomari, jolla on kotimaassaan voimassa oleva
arvosteluoikeus.
9. ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA SIITÄ POISJÄÄMINEN
9. 1. Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kokeisiin on tehtävä ilmoituksessa olevaan päivämäärään mennessä
osanottomaksuineen.
Päteväksi poisjäämisen syyksi katsotaan koiran tai omistajan/ohjaajan todistettava sairaus tai nartun
alkanut kiima. Poisjäämisestä on ilmoitettava koetoimikunnalle heti esteen ilmettyä.
9. 2. Jälki-ilmoittautuminen
Koetoimikunnalla on oikeus hyväksyä myös jälki-ilmoittautumisia ja se voi periä niistä
kaksinkertaisen maksun.
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10. ARVOSTELU
Koirien metsästysominaisuudet ja työskentely arvioidaan näiden sääntöjen liitteenä olevien Suomen
Kennelliiton hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
11. KOELUOKAT JA KÄSITTEET
11.1 Koeluokat
Avoin luokka (AVO)
Koiralle joka on vähintään 9 kuukautta vanha, suorittanut spanielien vesityökokeen hyväksytysti. ja
joka ei ole saavuttanut avoimessa luokassa ensimmäistä palkintoa.
Voittajaluokka (VOI)
Koiralle joka on saavuttanut avoimessa luokassa ensimmäisen palkinnon.
11.2. Suoritukseen liittyviä käsitteitä
1) Koiranohjaaja luopuu kesken kokeen -Luopui
2) Tuomari keskeyttää koesuorituksen -Keskeytettiin
3) Koira suljetaan kokeesta -Suljettu
Luopuminen, keskeyttäminen ja sulkeminen määritellään tarkemmin näihin sääntöihin liittyvissä
ohjeissa. Ennen luopumista, keskeyttämistä tai sulkemista suoritettu arvostelu jää voimaan.
12. KOIRAN LOUKKAANTUMINEN
Koiran loukkaantuessa sen koesuoritus on keskeytettävä. Ennen keskeyttämistä suoritettu arvostelu
jää voimaan.
13. VASTUUKYSYMYKSET
Koiran omistaja vastaa koiralle aiheutuneista ja koiran aiheuttamista vahingoista.
14. KOKEEN ARVOSTELUPERUSTEET
Arvosteltavat osa-alueet:
1. Haku
0…10 p
x 3 = 30
2. Ylösajo
0…10 p
x 3 = 30
3. Nouto
0…10 p
x 3 = 30
4. Kokonaisvaikutelma
0…10 p
x 1 = 10
yht 100 p
Kustakin osasuorituksesta annetaan jokin seuraavista arvosanoista:
Arvosana 10 = erinomainen suoritus
Arvosana 9 = erittäin hyvä suoritus
Arvosana 8 = hyvä suoritus
Arvosana 7 = tyydyttävä suoritus
Arvosana 1-6 = puutteellinen suoritus
Arvosana 0 = hylätty, ei suoritusta
Arvosana = ei näyttöä
Palkintosijoihin vaadittava minimipistemäärä on
1. palkinto 75 p
2. palkinto 60 p
3. palkinto 50p
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15. KOKEIDEN TULOKSET
15. 1. Tulosten tarkistus
Kokeen sihteeri tarkistaa kaikki laskelmat ja huolehtii tulosten merkitsemisestä Kennelliiton
koepöytäkirjalomakkeelle sekä koirakohtaisille lomakkeille ja jättää ne viipymättä ylituomarin
tarkistettaviksi.
Ylituomarin on vahvistettava lomakkeet allekirjoituksellaan ja lisättävä tuomarinumeronsa nimen
yhteyteen sekä vahvistettava valionarvoon oikeuttavat tulokset.
15. 2. Tulosten lähettäminen
Koetoimikunnan on lähetettävä ylituomarin tarkastamat ja vahvistamat koepöytäkirjat ja
koirakohtaiset pöytäkirjat viikon kuluessa kokeen päättymisestä koeluvan myöntäjälle.
16. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN
Muutokset näihin sääntöihin valmistelee Suomen Spanieliliiton Metsästyskoetoimikunta kuultuaan
lajin tuomareita sekä muita roturyhmään 8.2 kuuluvia rotujärjestöjä. Spanieliliiton yleiskokous
esittää hyväksymänsä muutokset Suomen Kennelliiton valtuuston vahvistettaviksi.
17 VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET
Kennelliiton kulloinkin voimassa oleva yleinen sääntö.
Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai
antaa muita niiden toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.
Sääntöjen liitteenä on Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet.
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