
KÄYTTÖVALIOSÄÄNTÖ  … KAHDENVIIKON KOE  …

Käyttövalioksi … FIN KVA
Suomen Kennelliiton valtuusto on päättänyt 27.11.2005, että SAJ:n roduilla käyttövalion (FIN KVA)
arvo myönnetään seuraavilla perusteilla:

4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana.
Käyttövalion arvoon oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi paljaalta maalta ja yksi
lumikeliltä.
Kahden viikon kokeesta hyväksytään käyttövalion arvoon yksi AJOK-1 palkinto.
Käyttövalion arvoon vaikuttavina tuloksina hyväksytään ennen 1.8.2002 saavutetut VOI-1
tulokset.
Koiran tulee lisäksi olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä
koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelulla hyvä viisitoista (15) kuukautta täytettyään.

TÄHTIVALIOKSI
Ajokoirajärjestön hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valionarvon: TÄHTIVALIO. Tähtivalion
arvon saavuttaa ajokoira,

joka ajaa käyttövalion saavutettuaan kaksi (2) kertaa AJOK-1 tuloksen yksipäiväisessä ko-
keessa peräkkäisinä päivinä.
Koiran pitää ajaa kaksi eri kertaa peräkkäisinä päivinä ykköspalkinto, eli yhteensä neljä li-
säykköstä. Sitä ennen pitää olla saavutettuna käyttövalion arvo.
Tähtivalion arvo anotaan hallitukselta osoitteena SAJ:n toimisto. Mukaan on liitettävä kopiot
koepöytäkirjoista, jos järjestöllä ei vielä ole tulokset käytettävissään.
Tähtivalion saaneelle annetaan SAJ:n kunniakirja. Arvoa ei merkitä rekisterikirjaan.
Kaikki tähtivalion arvon saavuttaneiden koirien nimet julkaistaan vuosittain vuosikirjassa.

KAHDEN VIIKON KOE
Kahden viikon koe on erillinen koetapahtuma, eikä sitä voida pitää muiden kokeiden yhteydessä..

Kahdenviikon kokeen järjestäminen:
1. Kullakin osallistuvalla koiralla on ainoastaan yksi, ennalta sovittu, koepäivä koejakson aika-

na.
2. Ennen kokeen alkua pidetään ylituomarinpuhuttelu, johon osallistumisen esteeksi ylituomari

voi hyväksyä ainoastaan pakottavan syyn. Tilaisuudessa tarkastetaan koirien rekisterikirjat,
merkitään ylös rokotukset ja tunnistusmerkinnät. Tilaisuuden päätyttyä rekisterikirjat palau-
tetaan koiranomistajille tai – ohjaajille.

3. Ylituomari hyväksyy koirille koemaaston ja palkintotuomarit koetoimikunnan esityksestä,
sekä määrää ensimmäisen erän irtilaskuajan.

4. Hyväksyttävän maaston tulee sijaita kohtuullisella etäisyydellä keskuspaikasta tai ylituoma-
rin asuinpaikasta (enintään noin 100 km).

5. Koirien kokeilupäivät pyritään sopimaan ylituomarinpuhuttelun yhteydessä. Mikäli tämä ei
ole mahdollista kaikkien koirien osalta, tulee se ilmoittaa viimeistään vuorokautta ennen koi-
ran koettelua ylituomarille. Samalla ylituomarille annetaan ajo-ohjeet paikkaan missä koe-
erät suoritetaan.

6. Sovittua koiran kokeilupäivää voidaan ylituomarin suostumuksella siirtää jos sää- ja keliolo-
suhteet estävät koiran koettelun tai vaikeuttavat arvostelun suorittamista, myös koiran tai
koiranohjaajan sairastuminen tai loukkaantuminen oikeuttavat siirtoon.

7. Arvostelukortit toimitetaan ylituomarille ensitilassa kokeen alussa ohjeistetulla tavalla. Koe-
päivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen koe-erien kulusta
sekä ilmoittaa koiran saamat ominaisuuspisteet ja ajominuutit.

8. Ylituomari voi toimia tarvittaessa palkintotuomarina, mikäli se ei haittaa muiden koeryhmien
suoritusten valvontaa.

9. Kahden viikon kokeessa koiria ei sijoiteta paremmuusjärjestykseen, koirakohtaiseen pöytä-
kirjaan merkitään P:llä, esim. P/6.

10. Kokeen lopussa järjestetään päätös- ja palkintojenjakotilaisuus, jossa julkaistaan kaikkien
osallistuneiden koirien tulokset. Päätöstilaisuus voidaan järjestää heti kun kaikki kokeeseen
ilmoitetut koirat on koeteltu.


