Käsitelty Suomen mäyräkoiraliiton ylituomarien neuvottelupäivillä 7.8.2021
Haun pisteytyksestä:
•

Erittäin lyhyestä kylmästä hausta voidaan antaa enintään 8 pistettä. Enimmäispistemäärää tulee
antaa vain poikkeustapauksissa ja koiran ansiokkaasta työstä.

•

Muista! Sääntöjen mukaan 5-6 pistettä tarkoittaa hyvää hakua.

•

Huomioi lisätietoihin merkityt numerot

Lisätiedot kohta 20 haun laajuus ilman yöjälkeä, 2 = tyydyttävää hakua = hakee ryhmän läheltä, jolloin
pisteissä pitää näkyä lähihakuisuus ja ominaisuuspisteitä voidaan antaa normaalisti enintään 4.
•

Haku, joka ei johda ajoon:

Täydellinen tyhjä haku enintään 3 pistettä. Vaatii erinomaista työskentelyä.
Hyvä/tyydyttävä haku 2 pistettä.
1 piste välttävästä, tai huonosta hausta.
0 pistettä annetaan ja koira suljetaan, jos koira kieltäytyy hakemasta.

Yöjäljen pisteytyksestä:
•

5 pistettä annetaan vain, jos koira tekee erinomaisen työn.

•

Kohta 21, jos numero 5 => 1 pistettä

•

Kohta 21 jos numero 4 => 2 pistettä
•

Ajoon johtavan tuoreen yöjäljen seuraaminen erotettava hakulöysyydestä ja liiallisesta
herättelystä.

•

Arvostelussa on otettava huomioon, että pitkän yöjäljen selvittely, joka johtaa ajoon on
pisteitä nostattava tekijä.

•

Tyhjässä hakuerässä annetaan enintään 1 piste yöjälkityöskentelystä, mikäli todetaan
yöjälkityöskentelyä.

•

Mikäli yöjälkityöskentelyä ei pystytä toteamaan, mutta ajo syntyy, annetaan 3 pistettä.

•

Ajoon johtaneessa erässä yöjälkeä ei koskaan arvostella merkinnällä ”-”(viiva)

Ajovarmuuden pisteytyksestä:
•

Huomioitava ajoajassa katkojen ja hukkien osuus

•

10-9 pistettä: Annetaan vain täysissä erissä, huomioitava ajon luonne/laatu.

•

8-7 pistettä: Koira selvittää katkot nopeasti. Koiralla ei saa olla yhtään ajoajasta vähennettävää
hukkaa.

•

10-7 pistettä annetaan vain silloin, kun kontakti riistaan on hyvä (alle 5 minuuttia)

Ajovarmuus pisteet eivät saa milloinkaan ylittää:
= (ajoaika jaettuna ajattamisajalla) x 10
•

Esim. 50 min ajosta /80, voi saada enintään 6,25 pistettä eli enintään 6.

Etenevyys ja yhteys ajettavaan pisteytys:
•

4 -5 pistettä edellyttää aina näköhavaintoa ajoeläimestä ja koirasta.

•

Mikäli ajoeläimestä saadaan näköhavainto, se ei automaattisesti tarkoita 4 – 5 pistettä, vaan silloin
ajon luonne on määräävä tekijä.

•

Mikäli ajo on kestänyt alle 15 minuuttia, kun saadaan sen ainoa näköhavainto, voidaan antaa
enintään 3 pistettä.

Metsästysinnon pisteytyksestä:
•

9-10 pistettä voidaan antaa vain erittäin haastavissa oloissa tai maastossa ja vain mikäli koira tekee
jotain poikkeuksellisen hyvää. Koira on myös pystyttävä arvostelemaan jokaisella osa-alueella.

•

Voidaan normaalisti antaa enintään 7-8 pistettä, jos haku on erittäin lyhyt tai sitä ei voida arvostella
ja koira ajaa täyden ajoerän. Erittäin hyvää metsästysintoa koira osoittaa silloin, kun se pystyy
vaivatta työskentelemään koko erän ajan tai vaikeissa olosuhteissa ja estetyöskentelyssä hyvin.

•

Metsästysintoa arvostellessa tulee ottaa huomioon koiran metsästysinto kaikilla arvosteltavilla osaalueilla. Jos jotain osa-aluetta ei voida arvostella, ei metsästysinnosta voida antaa täysiä pisteitä.

•

Selvästi vajaasta ajoerästä voidaan antaa enintään 5-6 pistettä. Metsästysinnoltaan hyvä koira ei
osoita haun, ajon sekä hukkatyöskentelyn aikana haluttomuutta työskentelyyn.

•

Metsästysinnoltaan tyydyttävä koira ei hae riittävän tarmokkaasti ja itsenäisesti, sekä jättää
helposti hukan selvittämisen. Koiralle voidaan antaa enintään 3-4 pistettä.

•

Metsästysinnoltaan välttävä koira ei hae ja/tai aja riittävän tarmokkaasti tyydyttävän
kokonaissuorituksen saavuttamiseksi, mutta ei silti kieltäydy kokonaan työskentelemästä. Koiralle
voidaan antaa enintään 1-2 pistettä.

•

0 pistettä annetaan ja koira suljetaan, jos se kieltäytyy kokonaan työskentelemästä.

•

Tyhjässä erässä voidaan antaa enintään 6 pistettä ja sekin voidaan antaa vain erinomaisesta
työskentelystä.

Yleistä:
•

Huomautukset sarakkeeseen pitää merkitä ajoaika, sekä ajattamisaika erässä. Sulkuihin merkitään
paikanninlaitteella todettu ajoaika, esimerkiksi: Erä1 25(5)/30, erä 2 55(11)/60

•

Huomautukset sarakkeeseen pitää merkitä syy erän keskeyttämiseen, jos erä keskeytetään ennen
enimmäisaikaa. Esim1. Erä 1, koira kytketty täydestä ajosta sen ollessa lähietäisyydellä. Esim2. Erä
1, kohtuuton häiriö ensimmäisessä erässä ja ohjaaja hyväksyi jo ajetun ajon.

