
MITÄ OHJAAVIA PERIAATTEITA SÄÄNTÖMUUTOSTYÖSSÄ ON?

• Nykyaikaisuus
• Koirapaikantimen käyttö apuvälineenä: saa soittaa tutkaan ja käyttää muutenkin apuna, 

pl. haukkulaskuri

• Metsästyksellisyys
• Lisätty joustavuutta koepäivään pyrkien jäljittelemään ajometsästyksen käytäntöjä
• Näkö- ja jälkihavaintovaatimuksilla varmistetaan, että on ajettu sallittua ajoeläintä

• Oikeudenmukaisuus
• Eri ajoeläimillä mahdollisuus hyvään tulokseen
• Pyritty huomioimaan alueelliset erot olosuhteissa

• Kansainvälisyys
• Lisätty pohjoismaista yhteensopivuutta

• Toimivuus
• Arvostelun helpottaminen ominaisuuspisteiden mitattavuutta lisäämällä

• Arvostuksen lisääminen
• Mäyräkoirien ajo-ominaisuudet ovat kehittyneet nykyisten sääntöjen käyttöönoton (2002) jälkeen niin 

paljon, että niiden vaatimustasoa tulee tarkistaa
• Kunniapalkinnon ja 1. tuloksen vaatimustasoa on tarkistettu ylöspäin paremmin koirien nykyistä tasoa 

vastaavaksi



MIKÄ MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN EHDOTETAAN?

• Sääntöjen arvosteluosuus (Palkintotuomariohje) on muuttumassa täysin, yleiset asiat pitkälti 
ennallaan

• Palkintosija määrittyy kahden asian perusteella, molempien toteuduttava:
• Vähimmäisajoaika/palkintosija täyttyy  ja
• Minimipistemäärä/palkintosija täyttyy

• Ajoajasta ei tule pisteitä, vaan kaikki pisteet tulevat ominaisuuksista
• Ominaisuuspisteiden antamista on helpotettu luomalla mitattavat ja ymmärrettävät pisteiden 

kuvaukset
• 10 ominaisuutta, joista kustakin 1-6 pistettä

• Haku
• Löytötehokkuus
• Ajovarmuus
• Ajotapa
• Hukkatyöskentely
• Haukun kuuluvuus
• Haukun muut ominaisuudet
• Metsästysinto
• Yhteistyö ja tottelevaisuus
• Kokonaiskuva

• Kustakin ominaisuudesta annetaan arvostelupisteet 1-6 ja lisäksi yksi tai useampi lisätieto 
kuvaamaan koiran ominaisuuksia tarkemmin

• Metsäpeura ja rusakko lisätään ajoeläimiksi



MITÄ MUUTOKSIA SÄÄNTÖIHIN EHDOTETAAN?

• Ohjaaja saa katkaista ajon tarvittaessa kahdesti päivän aikana, jos ajo ei suju tai ajossa on 
eläin, jota hän ei halua ajattaa, tms.

• Jos haut jäävät erittäin lyhyiksi, voidaan tuomarin päätöksellä ajojen jälkeen ottaa lisähakua, 
jotta sitä päästään arvostelemaan riittävästi: samalla voidaan arvostella lisää myös yöjälkeä

• 30 minuuttia tai sitä pidempi hukka aiheuttaa ajon päättymisen ja koira tulee koetteluajan 
puitteissa viedä hakemaan uutta ajoeläintä.

• Kunniapalkintoon vaaditaan vähintään yksi näköhavainto, 1. tulokseen joko näkö- tai 
luotettava jälkihavainto

• Mitä jää pois?
• Kohtuuton häiriö
• Ajoeläimen sulkeminen etukäteen
• Ominaisuuspisteiden keinotekoinen leikkaaminen (ns. "leikkuri")
• Ajopisteet
• Jänis oletusajoeläimenä
• Japaninpeura ajoeläimenä


