SAKSANSEISOJAKERHON KILPAILUJEN SÄÄNNÖT
1. Junkkari
2. Riistakoira
3. Nokkalan Ralli
4. Eskon Puumerkki
5. Ladies´ Trial
6. Tottelevaisuuskoe
7. Valjakkohiihto
JUNKKARIKOKEEN SÄÄNNÖT
1 § Kokeen tarkoituksena on vuosittain rekisteröityjen koirien kokoaminen pentueittain samaan
kokeeseen niiden luontaisten metsästystaipumusten selvittämiseksi jalostustyötä varten.
2 § Kokeeseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki 9-24 kk vanhat mannermaiset kanakoirat,
jotka SKL-FKK tai sen tunnustama ulkomainen kenneljärjestö on hyväksynyt. Kokeeseen saa
osallistua kerran.
3.§ Kasvattajan tai koiran omistajan on ilmoitettava koirat kokeeseen hallituksen päättämällä
tavalla. Ilmoittautumisen yksityiskohdat julkaistaan Saksanseisoja-lehdessä Junkkarikoe-kutsussa.
4 § Koe on kaksiosainen. Kokeen ensimmäisessä osassa koirat laatuarvostellaan noudattaen
kanakoirien erikoiskokeiden nuorten luokan sääntöjä. Kukin tuomari ehdottaa ryhmästään koirat
kokeen toisessa osassa suoritettavaan loppukilpailuun. Koiran kokeen ensimmäisessä osassa
mahdollisesti saama laatupalkinto ei vaikuta loppukilpailuun pääsyyn. Junkkarin
ulkomuotoarvostelussa puutteelliseksi todettu koira ei voi osallistua loppukilpailuun.
5 § Kokeen toisessa osassa suoritettavassa loppukilpailussa nimetään kolme parasta koiraa
noudattaen kilpailuarvostelua, tuomarin vapaan harkinnan mukaan.
6 § Saksanseisojakerho ry:n hallitus määrää kokeen päätuomarin sekä riittävän määrän
ryhmätuomareita. Lopullinen ratkaisuvalta on päätuomarilla.
7 § Junkkarikokeen yhteydessä järjestetään jalostuskatselmus.
8 § Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Saksanseisojakerho ry:n hallitus.
JUNKKARIN LÄPIVIENTIOHJE
OHJE PÄÄTUOMARILLE
-Pidä tuomaripuhuttelu perjantaina ryhmätuomariarvonnan jälkeen.
-Jaa läpivientiohje ryhmätuomareille myös kirjallisena ja anna se myös niille tuomareille jotka
eivät ole tuomaripuhuttelussa paikalla

-Loppukilpailuun ei tule ottaa koiria joilla ei ole hyväksyttyä arvosanaa kaikista osasuorituksista tai
jotka on ulkomuotokatselmuksessa arvosteltu puutteelliseksi tai ulkomuotkatselmus puuttuu.
-Päätuomari ohjeistaa loppukilpailun läpiviennin. Loppukilpailu voidaan jakaa aamupäivän
alkukukilpailuun ja iltapäivän finaaliin. Alkukilpailuryhmiin jakaminen on ajankäytön kannalta
perusteltua jos koiria on enemmän kuin 10.
-Parihaun käyttäminen loppukilpailussa ei ole itsetarkoitus. Parihakua ei tulisi käyttää, mikäli
koirien, koemaastojen ja avustavien tuomareiden määrä mahdollistavat kokeilun yksitellen. Sitä
voidaan kuitenkin käyttää päätuomarin harkitsemalla tavalla esim. kahden tasaväkisen koiran
paremmuuden ratkaisemiseen.
-Päätuomarin harkinnassa on otetaanko alkukilpailun tapahtumat finaalissa huomioon

OHJEITA RYHMÄTUOMAREILLE
-Kyseessä ei ole karsintakilpailu vaan jalostusarvostelu. Jokaisesta esitetystä koirasta on
tasapuolisesti kirjattava sen metsästysominaisuudet koiran tasosta riippumatta.
-Kirjaa koirien vesityöpisteet heti kokeen alussa. Tieto on usein jäänyt puuttumaan monelta koiralta
ilmeisesti keskeyttämisestä johtuen..
-Teetä kylmän linnun nouto noin puolivälissä päivää. Noudon tulos selventää koirien palkitsemis
mahdollisuuksia.
-Kaikille koirille on annettava vähintään 2 hakuerää, ellei koetta ole aiemmin jostakin
poikkeuksellisesta syystä aihetta keskeyttää
-Koiraa ei tule sulkea, vaikka se menisi ensimmäisessä tilanteessa pitkällekin riistan perään.
Ennen lisäkokeiluja on paikallaan tarjota kaikille muille koirille myös tilaisuuus riistalle
-Käytä aluehakua kun se on järkevää. Varsinkin suppeasti hakeville riistalle heräämättömille koirille
saa näin helposti hakuaikaa.
-Palauta täyttämäsi koepöytäkirjat ennen kritiikkiä Junkkarin päätuomarille. Tee samalla esitys
loppukilpailukoirista. Saat samalla kaikille palkittaville koirille jaettavat mitalit.

RIISTAKOIRAKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE
1 § Riistakoirakilpailu on vuosittain järjestettävä Saksanseisojakerho ry:n alaisten
koirarotujen mestaruuskilpailu. Kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka ovat aiemmin
saavuttaneet vähintään yhden voittajaluokan 1. palkinnon KAER -kokeessa.
2 § Riistakoirakilpailu pidetään vuorovuosin pelto- ja metsä/tunturikilpailuna.
3 § Saksanseisojakerho ry:n hallitus määrää kilpailun päätuomarin.
4 § Kilpailu käydään jakamattomana kanakoirien erikoiskokeiden, KAER -kokeiden,
säännöin.

5 § Kilpailun voittajakoiran on saavutettava vähintään voittajaluokan 3. palkinto, jotta sille
voidaan myöntää Riistakoiran arvo. Koirien sijoituksen ratkaisee niiden saavuttamien
yhteispisteiden määrä. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee kilpailun päätuomari voittajan
ja palkintosijat.
6 § Riistakoirakilpailun voittajakoiran nimen eteen liitetään SKL:n päätöksen mukaisesti Mtunnus (esim. M-11)
RIISTAKOIRAKILPAILUN LÄPIVIENTIOHJE
Kilpailu on kolmipäiväinen.
Kilpailu alkaa päätuomarin puhuttelulla sekä koirien, maastojen ja ylituomareiden
arvonnalla järjestäjän laatiman ohjelman mukaisesti, joko ensimmäisen kilpailupäivän
aamuna tai sitä edeltävänä iltana kilpailijoiden ollessa läsnä.
1. päivä: Maastopäivä (haun, tiedotuksen, riistatyön ja noudon arvostelu). Tehdään
jälkityö ryhmissä maastossa. Välikritiikki päätuomarin harkinnan mukaan.
Ilmoitetaan näyttöjen perusteella jatkavat koirat, joiden maastovihkon
arvostelulomakkeen ryhmätuomari täyttää annettavaksi seuraavan päivän
tuomarille.
2. päivä: Aamulla osasuorituksena vesityö, jonka jälkeen kilpailua jatketaan
maastossa. Välikritiikki päätuomarin harkinnan mukaan. Ilmoitetaan näyttöjen
perusteella jatkavat koirat.
3. päivä: Kilpailu ratkaistaan maastossa. Loppukritiikki, finaalikoirien sijoitusten
nimeäminen ja palkintojen jako.

NOKKALAN RALLI
1 § Järjestelmällisen ja oikeaoppisen hakutekniikan edistämiseksi on Saksanseisoja-Kerhon
hallitus päättänyt vuosittain jakaa Nokkalan Kennelin kiertopalkinnon. Palkinto jaetaan avoimessa
luokassa yli 24 kuukautta täyttäneille koirille järjestetyssä erikoiskokeessa. Sen saamisen
edellytyksenä on paras hakusuoritus, jonka tulee olla vähintään hyvä eli kertoimen 4 arvoinen.
2 § Haun paremmuutta ratkaistaessa on otettava huomioon onko koiran kokeissa esittämä haku
ollut tasaisesti hyvää vaiko vaihdellen hyvää ja keskinkertaista. Jos kaksi tai useampia koiria on
esittänyt samanarvoista hakua, on huomioitava koirien saamat palkintosijat sekä eri osasuoritusten
pistemäärät. Ellei haun paremmuutta voida muulla tavoin ratkaista, on palkinto annettava iältään
nuorimmalle koiralle.
3 § Palkinnon saa lopullisesti omakseen se koiranomistaja, joka koirillaan on saanut palkintoon
kaksi kiinnitystä.
4 § Palkinnosta kilpaillaan ensi kerran syksyn 1971 kokeissa.
5 § Voittajan on annettava kaivertaa palkintoon koiran nimi, rotukirjan numero ja vuosiluku.
6 § Koe on pyrittävä järjestämään Junkkarikilpailun yhteyteen ja kutsutaan "Nokkalan Ralliksi"

ESKON PUUMERKKI
Eskon Puumerkki on kilpailu kaikille voittajaluokan koirille. Kilpailu käydään kanakoirien
erikoiskokeiden voittajaluokan säännöin jaettuna kokeena. Kilpailun voittajaa ratkaistaessa
arvostetaan erityisesti riistatyötä. Saksanseisojakerhon hallitus kutsuu kilpailun päätuomarin ja
tarvittavat ryhmätuomarit. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Saksanseisojakerhon hallitus.

LADIES´ TRIAL
Ladies´ Trial on naisohjaajien välinen kilpailu. Kilpailu viedään läpi kaksipäiväisenä.
Ensimmäisenä päivänä koirat arvostellaan erikoiskokeen säännöin. Toisena päivänä
loppukilpailussa jatkaa viisi (5) tulokseltaan parasta koiraa. Tulosten keskinäisen paremmuuden
ratkaisee pistemäärä koeluokista riippumatta. Loppukilpailussa noudatetaan erikoiskokeen
sääntöjä, mutta koirille ei jaeta laatupalkintoja. Ylituomari sijoittaa osallistujat
paremmuusjärjestykseen. Ladies´ Trialin voittajaksi ylituomari nimeää näkemyksensä mukaan
parhaiten toimivan koiran ohjaajineen. Kilpailun toisena päivänä järjestetään lisäksi erikoiskoe,
johon loppukilpailusta karsiutuneilla on mahdollisuus osallistua. Muutoksia näihin sääntöihin voi
tehdä Saksanseisojakerhon hallitus.

MANNERMAISTEN KANAKOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEEN SÄÄNNÖT:
Tottelevaisuuden ohjelma ja periaate:
Suukomentoa koiran ohjaamisessa käytetään yleensä silloin, kun koira on ohjaajan vierellä tai
lähietäisyydellä. Kun koira on etäällä haussa tai noudossa, sen ohjaamiseen käytetään useimmiten
pilliä.
Käsimerkkejä koiran ohjaamiseen käytetään, kun koiralla on esim. pillityksen jälkeen katsekontakti
ohjaajaansa ja sille halutaan näyttää suuntaa. Käsimerkit koiran ohjauksessa ovat tarpeen myös
silloin, kun kahdella koiralla metsästettäessä ei haluta häiritä toisen koiran työskentelyä.
Arvosteluasteikko on 0 – 10 pistettä.
Paikalla makuu
Suoritetaan ryhmäliikkeenä. Ryhmässä on oltava vähintään kolme koiraa. Liikkeen arvostelu alkaa,
kun koirat komennetaan maahan. Arvostelu päättyy, kun ohjaajat ovat palanneet koirien sivulle ja
antavat koirille istu –käskyn tuomarin annettua siihen luvan. Kauko-ohjausta liikkeen aikana ei
sallita. Jos koira nousee seisomaan tai liikkuu paikaltaan, suoritus hylätään.
Nuorten luokassa ohjaaja on koko ajan näkyvissä. Makuuaika on 2 min.
Avoimessa luokassa ohjaaja on näkymättömissä (tuomarin ilmoittamassa paikassa). Makuuaika on
3 min.
Seuraaminen kytkettynä

Koiran tulee seurata ohjaajaansa tämän vasemmalla puolella, pää tai lapa polven kohdalla.
Käskyjä saa antaa liikkeelle lähdettäessä tai nopeutta muutettaessa. Pysähtyessä saa antaa
istumiskäskyn. Ohjaajan kävelyn tulee olla normaalia reipasta kävelyä (ohjaajan matelu pudottaa
pisteitä). Mikäli koiran talutin on kireällä koko suorituksen ajan, hylätään suoritus.
Seuraaminen vapaana
Arvostellaan ja toimitaan kuten edellisessäkin liikkeessä. Mikäli koira on suurimman osan ajasta yli
metrin etäisyydellä ohjaajasta, hylätään suoritus.
Istuminen
Arvostellaan vapaana seuraamisen yhteydessä. Liikkeen pysähtyessä ohjaaja saa antaa koiralleen
istumiskäskyn, jolloin koiran tulee istua ohjaajan vasemmalle puolelle samaan rintamasuuntaan .
Arvostelussa tarkastellaan istumisen ripeyttä ja koiran rintamasuuntaa ohjaajaan nähden.
Maahanmeno suukomennolla
Liike suoritetaan koiran seuratessa sivulla. Tuomarin annettua luvan ohjaaja antaa koiralle käskyn
maahan ja jatkaa itse matkaansa tuomarin ennalta määräämään paikkaan ja kääntyy kohti
makuulle jäänyttä koiraa.
Nuorten luokan suorituksessa ohjaaja tulee pysähtyä, käskeä koira maahan ja jatkaa sen jälkeen
matkaansa. Avoimessa luokassa ohjaaja antaa koiralle käskyn suoraan liikkeestä. Kummassakin
luokassa suoritus hylätään, jos koira ei mene maahan.
Luoksetulo suukomennolla
Suoritetaan heti maahanmeno suukomennolla liikkeen –perään. Tuomarin annettua luvan ohjaaja
kutsuu koiran luokseen. Käskyn välittömässä yhteydessä ohjaaja saa mainita koiran nimen. Koiran
tulee suorinta tietä saapua ohjaajan eteen tai sivulle. Arvostelussa kiinnitetään huomiota koiran
tapaan lähestyä ohjaajaa ja istumisen ripeyteen ja suoruuteen.
Luoksetulo käsimerkillä ja maahanmeno käsimerkillä
Koira jätetään istumaan. Ohjaaja kävelee noin 30 metrin päähän koirasta. Luvan saatuaan hän
kutsuu koiraa luokseen käsimerkillä. Tuomarin annettua merkin hän komentaa koiransa
käsimerkillä maahan. Tuomarin annettua luvan hän kutsuu koiraa uudelleen käsimerkillä luokseen.
Suorituksessa arvostellaan koiran ripeys toteuttaa saamansa käskyt. Suoritus hylätään, jos
käsimerkkien yhteydessä tulee suu tai vihellyskomentoja.
Nouto
Liikkeen alussa koira istuu ohjaajan vasemmalla sivulla. Esineen tulee olla asiallinen. Ohjaaja
heittää itse valitsemansa noutoesineen. Tuomarin annettua luvan tulee koiran ohjaajan käskystä
noutaa esine ja luovuttaa se ohjaajalle edessä istuen. Avoimessa luokassa tuomari heittää
noutoesineen.
Liikkeessä annettavat käskyt ovat ”nouda” ja ”irti” (tai vastaavat). Ylimääräiset käskyt tiputtavat
arvosanaa. Samoin noutoesineen pudottelu ja/tai pureskelu sekä kaikenlainen vitkastelu
pudottavat arvosanaa. Mikäli koira noutaa luvatta, liike hylätään. ,

Piilotetun esineen nouto
Avoimessa luokassa tuomari piilottaa ohjaajan valitseman noutoesineen. Koira ja ohjaaja eivät saa
nähdä esineen piilottamista. Tuomari ilmoittaa etsittävän alueen rajat. Koiraa saa asiallisesti ohjata
ennen esineen löytymistä. Sen jälkeen kun esine on löytynyt ei käskyjä ilman pistemenetyksiä
sallita. Loppusuoritus kuten noudossa.
Nuorten luokan suoritus on muuten samanlainen, mutta siinä ohjaaja itse käy kätkemässä esineen.
Maahanmeno pillillä
Koira lähetetään hakuun. Kun koira on irtautunut ohjaajasta useita kymmeniä metrejä, ohjaaja
tuomarin kehotuksesta viheltää koiran pillillä maahan. Suorituksessa arvostellaan koiran ripeys
totella vihellystä. Jos koira ei mene maahan tai suorituksessa käytetään muita komentoja kuin
vihellys, suoritus hylätään.
Luoksetulo pillillä
Luoksetulo suoritetaan suoraan maahanmeno pillillä –liikkeen jälkeen. Maahan vihelletty koira
kutsutaan pillillä luokse tuomarin annettua siihen luvan. Suoritus hylätään, jos siinä joudutaan
käyttämään muita komentoja kuin vihellys.
Jos koiraa ei saada maahanmeno pillillä –liikkeessä maahan, viedään koira liikkeen jälkeen
maahan vastaavalle etäisyydelle ohjaajasta ja otetaan siitä luoksetulo.

SAKSANSEISOJAKERHON VALJAKKOHIIHTOKILPAILUT
Saksanseisojakerhon valjakkohiihtomestaruudesta kilpaillaan koirahiihdossa. Lajissa hiihtäjä
etenee yhden koiran narulla vetämänä vapaalla hiihtotavalla.
Osallistumisoikeus on Saksanseisojakerhon jäsenillä tai heidän perheeseensä kuuluvilla (puoliso
tai lapsi).
Alueyhdistysten joukkuetulokseen lasketaan 3:n etukäteen nimetyn kilpailijan yhteisaika.
Alueyhdistykset voivat ilmoittaa joukkuekisaan myös useampia joukkueita.
Kilpailevan koiran tulee olla rodultaan mannermainen kanakoira. Koiran pitää olla vähintään 15 kk
ikäinen.
Kilpailuun ei saa osallistua kiimaisella nartulla eikä nartulla, jonka laskettuun penikoimisaikaan on
30 vrk tai penikoimisesta on vähemmän kuin 42 vrk. Yli 9-vuotiaalla koiralla on oltava
eläinlääkärintodistus. Koira saa osallistua vain yhteen kilpailuun/päivä. Koiran on oltava rokotettu
Suomessa vaadittavilla pakollisilla rokotuksilla.
Sarjat:
- nuoret tytöt/pojat alle 16 v
- naiset/miehet

- naiset/miehet yli 50 v
- alueyhdistysten joukkueet

Matkana kaikissa sarjoissa 5 km.
Varusteet: joustava naru, valjaat, ohjaajalla vyö

