KESTÄVYYSKOKEEN (AD) SÄÄNNÖT (SSSK ry)
Voimassa 04.03.2017 lähtien
A. YLEISTÄ
1. TARKOITUS
Kestävyyskokeen tarkoitus on todistaa, että koira pystyy suoriutumaan ruumiillisesta rasituksesta
osoittamatta jälkeenpäin huomattavia väsymyksen merkkejä. Juoksusuoritukseen vaikuttavat koiran
rakenteen ja fyysisen kunnon lisäksi myös muut ominaisuudet kuten temperamentti ja kovuus.
2. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN JA KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN
2.1 Kokeen järjestäminen
SSSK järjestää kestävyyskokeen. Järjestäjien on ilmoitettava kokeesta SSSK:n internet-kotisivuilla.
Ilmoituksessa on mainittava kokeen järjestämisaika ja -paikka, koetoimitsija ja arvosteleva tuomari,
ilmoittautumismaksu, yhteystiedot ja viimeinen ilmoittautumispäivä.
Arvosteleva tuomari saa toistaiseksi olla vain SSSK:n, PSK:n tai SPL:n hyväksymä tuomari. Kokeen
järjestäjä ilmoittaa, montako koiraa kokeeseen on vähintään osallistuttava.
Kokeen järjestäjän on tilattava SSSK:n jalostustoimikunnalta suoritustodistukset sekä ADkoepöytäkirja. Järjestäjä sitoutuu järjestämään kokeen sellaisissa olosuhteissa, ettei ilman lämpötila
mielellään kohoa yli 22 C; siis kesäaikana aikaisin aamupäivällä tai myöhään iltapäivällä.
2.2 Koiran ilmoittaminen kestävyyskokeeseen
Kirjallinen ilmoittautuminen on toimitettava koetoimitsijalle tai hänen määräämälleen henkilölle
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisessa on mainittava koiran rekisterikirjan
mukainen nimi, rekisterinumero, sukupuoli, syntymäaika, kasvattaja sekä omistajan nimi ja osoite.
Ilmoittautumiseen on liitettävä kopio osallistumismaksutositteesta.
Kestävyyskokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koiranohjaajalle tai koiralle koesuorituksen
aikana sattuu ruumiillinen vamma ei SSSK tai järjestävä taho ole siitä vastuussa tai edesvastuun
alainen.
3. KOIRAN OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistumisoikeus on Suomen Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä koirilla,
jotka ovat täyttäneet 14 kk, mutta ei vielä 8 vuotta, poikkeuksena rodut, joiden noudatettava oman
rotujärjestönsä sääntöjä. Koiran tulee täyttää Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevat rokotus, tunnistusmerkintä- ja antidoping-säännöstön vaatimukset. Lisäksi koiran on oltava terve ja
hyväkuntoinen. Sairas tai heikkokuntoinen koira tai juoksuaikainen, kantava tai imettävä narttu ei saa
osallistua kestävyyskokeeseen.
Yhtenä päivänä järjestettävään kokeeseen ei tuomaria kohti saa olla kahtakymmentä koiraa enempää.
Koesuorituksen alussa ilmoittautuvat ohjaajat koirineen arvostelevalle tuomarille ja esittävät koiran
rekisteritodistuksen. Tilanteessa ei arvostella koiran suoritusta, mutta sen on käyttäydyttävä asiallisesti,
seurattava ohjaajaansa tämän vasemmalla puolen ja istuuduttava ohjaajan viereen,
Tuomarin on varmistauduttava siitä, että koira on hyväkuntoinen. Väsyneeltä ja haluttomalta vaikuttava
koira on suljettava kokeesta. Ohjaajan on koesuorituksen aikana käyttäydyttävä urheiluhenkisesti.
Sääntörikkomukset voivat johtaa kokeesta sulkemiseen. Päätökset tekee kaikissa tapauksissa
arvosteleva tuomari. Hänen päätöksensä ei ole kiistanalainen.
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4. TOIMIHENKILÖT
AD-kokeen tuomareiden tulee olla SSSK:n, SPL:n tai PSK:n hyväksymiä. SSSK hyväksyy tuomareiksi
henkilöt, jotka ovat SPKL:n koetuomareita tai omaavat SPKL/SKL:n ylituomaripätevyyden ja jotka ovat
perehtyneet AD-kokeen arvosteluun. SSSK:n jalostustoimikunta ylläpitää tietoja hyväksytyistä
tuomareista sekä järjestää tarvittavan koulutuksen.
SSSK pitää itsellään oikeuden poistaa AD-kokeen tuomarioikeudet.
5. ARVOSTELU
Koiran suorituksesta ei anneta pisteitä tai arvosanoja. Koira joko suorittaa kestävyyskokeen
hyväksytysti tai se ei suoriudu kestävyyskokeesta. Hyväksytystä suorituksesta koiralle annetaan
maininta kestävyyskokeen suorittanut, jolloin koiran nimeen voi liittää tittelin AD (ausdauerprüfung).
Suoritusta ei merkitä SPKL:n kilpailukirjaan.
6. SUORITUSPAIKKA
Kestävyyskoe suoritetaan mahdollisimman erilaisilla teillä ja kaduilla. Kysymykseen voivat tulla niin
asfaltoidut kuin muutenkin päällystetyt tai päällystämättömät tiet ja kadut.
B. KESTÄVYYSKOKEEN SUORITTAMINEN
20 kilometrin matkan kulkeminen 12...15 km/h matkavauhdilla.
1. JUOKSUKOE
Koiran on juostava kytkettynä normaalia ravia ohjaajan oikealla puolella polkupyörän vieressä.
Ylikiihtynyttä juoksemista on vältettävä. Talutin on pidettävä tarpeeksi löysällä, jotta koiralla on
mahdollisuus sopeutua kulloiseenkin vauhtiin. Kevyt vetäminen taluttimesta (edessä juokseminen) ei
ole virheellistä, mitä sitä vastoin on jatkuva perässä riippuminen.
8 km:n juoksun jälkeen pidetään 15 minuutin tauko. Tauon aikana arvosteleva tuomari tarkkailee
koirissa mahdollisesti esiintyviä väsymyksen merkkejä. Yliväsyneet koirat eivät saa jatkaa koetta.
Tauon jälkeen ajetaan 7 km, minkä jälkeen pidetään 20 minuutin tauko. Tämän tauon aikana on koiralle
annettava mahdollisuus liikkua vapaasti olematta pakon alaisena. Hieman ennen seuraavan
juoksuosuuden alkua on arvostelevan tuomarin tarkastettava esiintyykö koirissa mahdollisia
väsymyksen merkkejä tai mahdollisia polkuanturoiden haavaumia. Yliväsyneet koirat tai ne, joiden
tassut ovat rikkoutuneet, eivät saa jatkaa koetta.
Viimeisen juoksuosuuden (5 km) päätyttyä on pidettävä 15 minuutin tauko, jonka aikana koiralle on
annettava mahdollisuus liikkua vapaana vailla pakotteita. Arvostelevan tuomarin on nyt todettava
osoittaako koira väsymystä tai ovatko sen polkuanturat rikkoutuneet. Tehdyt huomiot on kirjattava.
Tuomarin ja kokeen ylitoimitsijan on saatettava koiria jos mahdollista niin polkupyörällä tai seurata
autolla. On välttämätöntä, että kokeeseen osallistujia seuraa auto, jotta koirat, jotka osoittavat, etteivät
ne selviydy rasituskokeesta voidaan kuljettaa autolla pois.
Koesuoritusta ei hyväksytä, jos koira menettää kaiken temperamenttinsa ja kovuutensa, osoittaa
epänormaalin voimakasta väsymystä tai ei jaksa ravata 12 km:n tuntivauhtia (1 km/5 min), vaan
tarvitsee suoritukseen huomattavasti pitemmän ajan.
2. TOTTELEVAISUUS
Juoksukokeen päätyttyä ohjaajat järjestäytyvät kytketyn koiran kanssa perusasentoon tuomarin
ohjeiden mukaan harjoituskentälle. Kukin osallistuja suorittaa vuorollaan koiransa kanssa PK-sääntöjen
mukaisen vapaanaseuraamisliikkeen. Liike voidaan myös suorittaa kytkettynä löysässä taluttimessa.
Liikkeen aikana ei suoriteta ampumakoetta.
Tämän lisäksi on tuomarin vakuututtava koiran moitteettomasta henkisestä tilasta. Kokeen
suorittamistapa on arvostelijan määrättävissä.
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C. HUOMIOITAVAA
Järjestäjän olisi huomioitava suorituspaikkaa valitessaan, etteivät osallistuvat koirat joutuisi
eriarvoiseen asemaan. Koska kyseessä on yleensä paikallinen tapahtuma ja suorituspaikalle voi
pyöräillä, olisi kuitenkin varottava rasittamasta koiraa kohtuuttomasti ennen rasituskokeen
suorittamista. Koiralle on myös annettava tilaisuus vapaaseen verryttelyyn ennen juoksukoetta. Koiraa
saa juottaa taukojen aikana.
Rasituskokeen suorittamiseen varattava ohjeellinen aika (20 koiraa) on 4 tuntia.
•

Läsnäolon toteaminen ja kokeen aloittaminen 30 min

•

Juoksuetappi 8 km 32... 40 min

•

Tauko 15 min

•

Juoksuetappi 7 km 28... 35 min

•

Tauko 20 min

•

Juoksuetappi 5 km 20 ...25 min

•

Tauko 15 min

•

Tottelevaisuus: seuraamisliike 60 min

Järjestäjä jakaa osallistujille todistuksen suoritetusta kokeesta.
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