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Tuomaritoimikunnan esitys noutajien rodunomaisten kokeiden
uusista säännöistä
Yhteenveto muutoksista
Säännöissä on pyritty siirtämään kaikkia koemuotoja koskevat asiat yleiseen osioon. On myös pyritty
siirtämään mahdollisimman paljon asioita säännöistä ohjeisiin. Myös kaikkien lajien säännöstöä on
pyritty yhtenäistämään mahdollisimman paljon.

Yleiset määräykset



Poistettu maininta, että jälki-ilmoittautumisesta on neuvoteltava tuomarin kanssa eli jatkossa
kokeeseen on mahdollista ottaa jälki-ilmoittautuneita, mikäli kokeessa on tilaa.
Poistettu myös ohje: koe tulee olla etukäteen maksettu.

Noutajien Taipumuskokeen Säännöt


Säilyvät käytännössä ennallaan, ainoastaan tekstiasuun muutoksia.

Nome A Säännöt
NOME-A kokeen säännöt on pyritty saamaan mahdollisimman yhteneväiseksi kansainvälisten Field Trial
sääntöjen kanssa.
 Lisätty: Osallistumisoikeus koiralle, joka on palkittu kansainvälisessä field trial kokeessa.
 Arvosteltavia ominaisuuksia on pyritty yhtenäistämään kaikkien koemuotojen kanssa.
 Vakavat ja hylkäävät virheet samat kuin kv-säännöissä.
 Lisätty hylkääviin virheisiin: liiallinen arkuus tai pelokkuus sekä fyysinen kosketus koiraan
 Kokeen järjestämisohjeeseen lisätty teksti: metsästyksen tulee tapahtua eettisesti kestävällä
tavalla.

Nome B Säännöt
Kokeen järjestäminen:
 Lisätty voittajaluokan arvostelumääriin teksti: kokeeseen voi tuomarin luvalla ottaa 14 koiraa ja
jos koe järjestetään iltakokeena, on arvosteltavien koirien enimmäismäärä sovittava erikseen
tuomarin kanssa.







Päivitetty tekstiä: Jos Nome-B kokeessa on noudettavina dameja, tulisi tästä olla maininta
koeilmoituksessa ennen ilmoittautumisajan alkua.
Poistettu vaatimus kahdesta ykköstuloksesta luokkavaihtoon sekä alokas- että avoimessa
luokassa eli jatkossa luokkanousut tehdään yhdellä ykköstuloksella.
Vaihdettu turkiseläin -sanamuoto jäniseläimeksi.
Paikallistamiskyky -lisätty teksti: tehtävässä tulee käyttää sorsapilliä tai vastaavaa heittojen
yhteydessä.
Alokasluokan jälkitehtävän suorittamiseen liittyvät asiat on siirretty säännöistä ohjeisiin.
Jälkitehtävä voi olla myös AVO ja VOI -luokissa mutta se ei ole niissä pakollinen.

Arvostelu:
 Lisätty hylkääviin virheisiin: metsästäminen riista suussa ja luvaton lähtö noutoon (Alo-luokassa
palkintosian alennus, jos koira saadaan takaisin ennen kuin se ehtii riistalle)
 Passityön arvosteluun lisätty teksti: Jos vinkuminen on toistuvaa tai koira haukkuu, niin koe
keskeytetään. Koiran ääntäminen arvostellaan osana passityötä riippumatta tilanteesta, missä
ääntämistä tapahtuu.

NOWT Säännöt
Kokeen tehtävät ja suorittaminen:
 Rastimuotoinen koe koostuu vähintään neljästä tehtävärastista, joissa koiran noudettavien
damien lukumäärä tulee olla vähintään kuusi.
 Damien tulee olla samassa tehtävässä kaikille koirille saman suuruisia ja -värisiä.
 Lisätty teksti: tehtävässä voidaan käyttää ylösajavia koiria.
Arvostelu ja palkitseminen:
 Koiran tulos ilmoitetaan prosentteina maksimipistemäärästä prosentin tarkkuudella.
 Rastimuotoisen kokeen uudet pisterajat: Ykköstulokseen vaaditaan 80% maksimipisteistä,
kakkostulokseen vaaditaan 65 % maksimipisteistä ja kolmostulokseen 50 % maksimipisteistä.
 Koirien tulokset ja pisteet tulee olla osallistujien nähtävissä välittömästi kokeen jälkeen.






Nollatulokseen johtaviin virheisiin lisätty: Noudon epäonnistuminen ja fyysinen kosketus koiraan
Hylkääviin virheisiin lisätty: liiallinen arkuus tai pelokkuus.
Damin pudottaminen luovutuksessa arvostellaan joko noudon epäonnistuminen tai huolimaton
nouto-ote ja nollatulokseen johtavissa virheissä kohta noudon epäonnistuminen yhdistää kaikki
tilanteen, joissa koira ei tuo noudettavaksi tarkoitettua damia ohjaajalle.
Tuomari voi kieltää koiraa jatkamasta koetta, mikäli sen katsotaan olevan koiralle haitallista, tai
aikataulun tai muun syyn takia kohtuutonta muita osallistujia tai järjestäjiä kohtaan.

Käytännön Metsästyskokeen Säännöt


Käytännön metsästyskokeen sääntöihin esitetyt muutokset peruttiin, joten NKM säilyy entisen
laisena.

SM Kokeiden Ohjeistukset




SM kokeiden taloudesta on ensisijaisesti vastuussa kokeen järjestävät yhdistykset yhdessä
rotujärjestöjen kanssa (vanhoissa säännöissä puhuttiin ainoastaan rotujärjestöistä).
NOME B SM kokeen karsintaohjeeseen lisätty koejärjestäjä voi sopia rotujärjestöjen kanssa
pienemmästä osallistujamäärästä.
NOWT SM kokeen karsintaohjeeseen lisätty koejärjestäjä voi sopia rotujärjestöjen kanssa
osallistujamäärän rajoittamisesta ja mahdollisessa karsinnassa huomioidaan pisteet, jotka on
saatu kokeen ilmoittautumisaikaa edeltävän 12kk aikana.

