
Koko kauden kestävä AJOK,KEAJ koe Suur-Savon kennelpiirissä 

Koe kestää koko koekauden 20.8-28.2.(29) 

 

Koekauden kokeessa on osallistumisoikeus kaikilla ryhmän 6 koirilla ja tulokset kirjataan joko 

AJOK tai KEAJ paitsi beagleilla ja eestinajokoirilla ne kirjataan muuten BEAJ, paitsi 

ketunajokokeessa lisätään huomautuksiin maininta kettu. Koirat kokeillaan joko AJOK tai 

vastaavasti ketunajokokeissa KEAJ säännöillä. 

 

Yksipäiväisessä kokeessa kaikki säännöt kuten ennenkin 

Käyttövalion arvoihin koiran tulee ajaa joko 4xAJOK 1 tai 4x KEAJ 1 saavutettuna 
vähintään kahden eri koekauden aikana. AJOK tulos käyttövalioksi edellyttää kahta AJOK 
1 paljaalta maalta ja vastaavasti beaglelta ja eestinajokoiralta käyttövalion arvoihin 
vaaditaan 3x BEAJ 1 ajettuna vähintäänkin kahden eri koekauden aikana ja yksi ykkönen 
on saavutettava sulalta. 
Valion arvoon kokokauden kokeesta koiralle hyväksytään yksi ykkönen AJOK/KEAJ tai 
BEAJ/BEAJ ketulle. 
Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä 
vähintään laatuarvostelun ”hyvä” koiran täytettyä viisitoista(15) kuukautta. 
 

 

Kokeen järjestäjä on Suur-Savon kennelpiiri 

-Kennelpiirin Ajokoirajaosto ohjaa tuoton ajokoiratoimintaan esim 

karsintakokeiden ja pm-kokeiden järjestäjille 

-Kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirin ylituomarille järjestäjän 

määräämällä tavalla,kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä 

klo 20.00 mennessä puhelimitse. 

-Ylituomari pitää koeryhmälle ns.ylituomaripuhuttelun ja tarkistaa koiran 

osallistumisoikeuden. 

-Ylituomari tarkistaa palkintotuomareiden arvosteluoikeudet ja hyväksyy 

ryhmän sekä määrää irtilaskuajan 

-Koiran omistaja/ohjaaja varaa maaston 

-Maastokortit saa ylituomarilta/kennelpiiriltä 

-Koe on suoritettava Suur-Savon kennelpiirin alueella ja koemaaston 

tulee sijaita ylituomarista korkeintaan 100 km maanteitse 



-Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille 

selvityksen kokeen kulusta 

-Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin 

viimeistään viikon kuluessa suorituksesta. Ylituomari tarkastaa koiran 

rokotukset ja tunnistusmerkinnän. Tulos on voimassa kun ylituomari on 

vahvistanut sen. Tulokset lähetetään sähköisesti eteenpäin. 

-Jos osallistumisoikeus ei olekaan kunnossa, ei täytetä papereita vaan 

tulee ”metsäpäivä” 

-Jos koiranohjaaja peruu kokeen esim. aamulla sairauden tai muun 

hyväksyttävän syyn vuoksi, ei täytetä papereita(ei ole 

luopuminen/keskeyttäminen) 

- Jos koiranohjaaja jää ilmoittamatta pois, katsotaan luopuneeksi ja 

paperit täytetään. 

-Koepäiväksi merkataan koettelupäivä. 

 

Koe maksetaan kennelpiirin tilille FI38 5271 0420 2005 46  

20,00 eur /koesuoritus 

Maksussa käytetään viitenumeroa 201757 (ei koiran nimeä) kuitti 

mukaan purkutilaisuuteen 


