Suomen Suursnautserikerho ry

JALOSTUSTARKASTUSSÄÄNTÖ

Voimassa 18.07.2018 lähtien
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Säännössä viitattavien saksalaisten termien määrittely:
Bewertungsbogen = arvostelulomake, jota tuomari käyttää kentällä arvostellessaan.
Lomakkeeseen merkitään arvostelukohdissa 1,2,5 ja 6 numeerinen arvosana 1-5 sekä
suullinen arviointi. Suullista arviointia varten oheiseen sääntöön on kirjattu
esimerkkilauselmia, mutta tuomari voi myös käyttää omia sanamuotojaan. Kohdissa 3 ja 4
annetaan ainoastaan kirjallinen lausuma, ei arvosanaa.
Körbericht = koepöytäkirja, joka täytetään edellisen perusteella koepaikalla ja lähetetään
eteenpäin SSSK:hon. Tämä on virallinen pöytäkirja ja tämän tuomari allekirjoittaa.
Körschein = jalostusluokitustodistus, jonka SSSK lähettää koiran omistajalle, kun kaikki
jalostustarkastukseen vaadittavat dokumentit on toimitettu. Körbericht siis lähetetään
koejärjestäjien toimesta, ja loput (HD, näyttely, Schh jne.) todisteet tulee koiran omistajan
lähettää itse SSSK:hon todistuksen saadakseen.
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Yleistä

Suomalaisesta jalostustarkastussäännöstä vastaa Suomen Suursnautserikerho ry (SSSK). SSSK:n
jalostustoimikunta
ylläpitää
rekisteriä
jalostustarkastuksen
suorittaneista
koirista.
Jalostustarkastusohjesäännön hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää Yleiskokous SSSK:n
hallituksen esityksestä.
1.1

Yleiset jalostusvaatimukset

SSSK:n yleiset jalostusvaatimukset ovat:
 Vähintään kaksi SKL:n näyttelysäännön mukaista laatuarvostelun EH Erittäin Hyvä
tahi 1. palkintoa (ennen 1.1.2003) tai vastaavaa laatuarvostelua muista FCI maista,
saavutettuna näyttelystä yli 15 kuukauden ikäisenä.
 Virallisessa lonkkakuvauslausunnossa terveeksi todetut lonkat (Suomessa A tai B,
FCI:n mukaan HD0 tai HD1).
 Virallisessa silmätarkastuksessa terveeksi todetut silmät.
 Hyväksytty suomalainen luonnetesti TAI
hyväksytty SSSK:n jalostustarkastuksen osat A) ja B) TAI
hyväksytty SSSK:n jalostustarkastuksen osat A) ja C) TAI
hyväksytty PSK:n jalostustarkastus TAI
hyväksytty Ruotsissa myönnetty KORAD titteli.
Lisäksi koiralla tulee olla täysi leikkaava purenta ja sen yleisen terveydentilan tulee olla hyvä.
2

Jalostustarkastuksen tarkoitus

Jalostustarkastuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata suursnautserin suunnitelmallista jalostusta ja
tuoda esiin luonteeltaan moitteeton, terve ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan rotumääritelmän mukainen
jalostuskoira. Jalostustarkastuksen tarkoituksena on löytää jalostukseen kelpaavat ja suositeltavat
yksilöt. Tarkastus toteutetaan pääosin rodun kotimaan Saksan jalostustarkastuskäytännön
(Körordnung) mukaisesti.
SSSK myöntää koiralle nimikkeen Jalostusluokiteltu I (JLL1), Jalostusluokiteltu II (JLL2) tai
Jalostusluokiteltu III (JLL3) ja tähän liittyvän kunniakirjan, kun koiran jalostuskäytöstä vastaava
henkilö on toimittanut anomuksen SSSK:n jalostustoimikunnalle sähköisesti eriteltyinä seuraavista
tuloksista:
 kaksi SSSK:n jalostustarkastuksen mukaista näyttelytulosta tai tulos SSSK:n
ulkomuotokatselmuksesta
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virallisessa lonkkakuvauslausunnossa terveeksi todetut lonkat (Suomessa A tai B,
FCI:llä HD0 tai HD1)
 virallisessa silmätarkastuksessa terveeksi todetut silmät
 hyväksytty jalostustarkastuksen osat A) ja B) tai A) ja C) tai Suomalainen luonnetesti
 hyväksytysti suoritettu kestävyyskoe (AD), joka voidaan suorittaa SSSK:n ja PSK:n
järjestämien kokeiden lisäksi myös muissa kokeissa, joiden säännöt matkan,
taukojen, keskinopeuden sekä tottelevaisuus-osuuden osalta noudattaa SSSK:n AD
sääntöä. Jalostusluokitteluun hyväksyttävän AD-tuloksen voi saada suursnautseri,
joka on täyttänyt 14 kk, mutta ei vielä 8 vuotta.
 hyväksytty BH ja/tai suojelu/IPO tulos
Mikäli tulosta ei löydy SKL:n jalostustietokannasta tai SSSK:n tiedostoista tulee toimittaa
kopio(t) liitteenä.
2.1

Jalostusluokat

Koirat saavat maininnan jalostusluokasta seuraavien minimivaatimusten mukaisesti:

Lonkat

A1 – B2

Silmät

Virallisesti tutkitut ja terveet
A-osassa arvosana 1 ja/tai korkeintaan kerran 2

(1

B-osassa arvosana 1 ja/tai korkeintaan kerran 2

(1

Jalostustarkastus
Jalostusluokka
I

PK-koe

Hyväksytty suojelu- tai IPO-koe

Näyttely

2 x 1. palkinto tai EH (erittäin hyvä 1.1.2003 alkaen) tai
Saksasta V (Vorzüglich) tai UMK1. Tulee olla saavutettu
yli 15kk ikäisenä.

Muuta

Hyväksytty AD- ja BH-koe

1) Koira voidaan luokitella Jalostusluokkaan I ainoastaan, jos se saa kaikista Jalostustarkastuksen
osioista arvosanan 1 ja/tai korkeintaan kerran sekä osassa A) että B) arvosanan 2.
Lonkat

A1 – B2

Silmät

Virallisesti tutkitut ja terveet
A-osassa vähintään arvosana 3 (2

Jalostusluokka
II

Jalostustarkastus

B-osassa vähintään arvosana 3 (2

Näyttely

2 x 2. palkinto tai H (hyvä 1.1.2003 alkaen) tai Saksasta
SG (Sehr Gut) tai UMK1/UMK2/UMK3. Tulee olla
saavutettu yli 15kk ikäisenä

Muuta

Hyväksytty AD- ja BH-koe
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Lonkat

A1 – B2

Silmät

Virallisesti tutkitut ja terveet

Luonnetesti
Jalostusluokka
III

Toimintakyky
Terävyys
Puolustushalu
Taisteluhalu
Hermorakenne
Temperamentti
Kovuus
VÄHINTÄÄN ARVOSANA +1
Luoksepäästävyys
VÄHINTÄÄN +2A/B
Laukauspelottomuus
+++ Laukausvarma
A-osassa vähintään arvosana 3 (2

Jalostustarkastus
C-osassa vähintään arvosana 3

(2

Näyttely

x 2. palkinto tai H (hyvä 1.1.2003 alkaen) tai
Saksasta SG (Sehr Gut) tai UMK1/UMK2/UMK3.
Tulee olla saavutettu yli 15kk ikäisenä

Muuta

Hyväksytty AD- ja BH-koe

Koira voidaan luokitella Jalostusluokkaan III joko jalostustarkastuksen A- ja C-osan perusteella tai
luonnetestin perusteella, jos luonnetestin arvostelu pysyy raja-arvojen sisällä. Sallitut arvosanat on
yllä lihavoituina.
Toisin sanoen koirat, jotka täyttävät kaikki edellä mainitut ehdot, voivat käyttää nimikettä Jalostusluokiteltu I,II tai III (JLL1, JLL2, JLL3).
2.2 Jalostusluokiteltu yhdistelmä
Jos kumpikin pentueen vanhemmista
Jalostusluokitelluksi yhdistelmäksi.

on

Jalostusluokiteltu,

pentuetta

voidaan

kutsua

2.3 Käyttöluokiteltu yhdistelmä
Jos pentueen kummallakin vanhemmalla on hyväksytty tulos vähintään I luokasta suojelu- tai IPOkokeesta, voidaan pentuetta kutsua Käyttöluokitelluksi yhdistelmäksi.
2.4 Jalostus- ja käyttöluokiteltu yhdistelmä
Jos pentueen kummallakin vanhemmalla on sekä Jalostusluokitus että hyväksytty tulos vähintään Iluokasta suojelu- tai IPO-kokeesta, voidaan pentuetta kutsua Jalostus- ja Käyttöluokitelluksi
yhdistelmäksi.
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Jalostustarkastus

Osallistuvien koirien on suoritettava hyväksytysti sekä A) että B) osa tai A) ja C) osa. Koirat
esitellään kokeen tuomarille yksittäin. Kaikki huomiot kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. (Körbericht).
Tarkastajan päätökset tarkastuspäivänä ovat lopullisia. Näistä päätöksistä ei voi valittaa. Koirat,
jotka eivät suoriudu hyväksytysti tarkastuskokeesta ovat hylätty.
3.1 Osa A)
Tarkastaja kartoittaa koiran elinolosuhteet keskustelemalla koiranohjaajan kanssa, jonka koira on
vierellä kytkettynä. Myös koiraa tarkkaillaan. Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota:
 koiran elinolosuhteet (kaupunki, maaseutu, sisäkoira, tarhakoira ym.)
 koulutustaso
 kuinka kauan nykyisellä omistajalla
 kuka esittää koiran tarkastuksessa, omistaja, perheenjäsen vai vieras
Keskustelun jälkeen tarkastetaan koiran tunnistusmerkintä.
Reagointi ampumiseen
Kaikki koirat tulee testata reagointiin laukauksille. Tarkastus on erittäin tärkeää ja sen
toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Aseena käytetään 6mm starttipistoolia,
ampumismatka on n. 30 m (koira löysällä taluttimella maassa makaamassa). Tämän jälkeen koirat
tuodaan isossa ympyrässä n. 15 m päähän ampujasta, missä ammutaan uudelleen. Testin aikana
tulee ampua vähintään neljä (4) laukausta.
Temperamentti, ohjattavuus ja työnhalu
On järjestettävä sellainen tilaisuus, että koiran ohjattavuus voidaan testata. Tarkastaja arvostelee
koiran ohjattavuutta lyhyellä esityksellä tottelevaisuutta; taluttimessa seuraamista, käännöksiä,
pysähdys-istu, pysähdys-maahan ja luoksetulo sopivalla paikalla. Sama toistetaan ilman talutinta.
Koira testataan myös henkilöryhmäkäyttäytymisessä. Tarkastaja voi vaihdella testausmenetelmiä ja
ohjeistaa koiranohjaajaa tilanteen mukaan. Kaikki kohdat suoritetaan ilman uhkaa koiralle. Tässä
tarkastellaan vain koiran itseluottamusta, avoimuutta, ohjattavuutta ja temperamenttia.
Huom: arvostelulomakkeessa on lueteltu mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, tarkastajan tulee
rastittaa sopivin ja tarvittaessa laittaa lisähuomautuksia. Varmistuakseen jostain kohdasta voi
tarkastaja pyytää koiranohjaajaa uusimaan jonkin osa-alueen.
Arvosanat 1-5, sekä sanallinen arvostelu.
1. perusluonne
- pelokas, ujo, laukausarka
- erittäin aggressiivinen, erittäin levoton
- lievää epävarmuutta
- tasapainoinen, rauhallinen
- tasapainoinen, itsevarma
2. temperamentti ja työnhalu
- flegmaattinen, ei mainittavaa temperamenttia ja työnhalua
- vähäinen temperamentti, ei miellyttämisenhalua
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-

väistää ohjaaja, suorittaa hitaasti (maahanmeno, käännökset), mutta esittää
kuitenkin temperamentin olemassaoloa
tarkkaavainen, miellyttämisenhaluinen, pieniä tarkkaamattomuuksia
erittäin tarkkaavainen, temperamentikas ja lähes ideaalit ominaisuudet

3. rakenne
- vähäinen massa
- pieni
- ylipainoinen
- erittäin suuri
- atleettinen
- hieman kevyt
- raskas
- keskikokoinen
- mitataan säkä & rungon pituus jotka merkitään tiedoksi koepöytäkirjaan (tämä
voidaan toteuttaa jo mm. koiraa tunnistettaessa tai tuomarin/ järjestäjän
haluamalla tavalla)
- (tai lisähuomautuksia)
4. rakenteellinen suorituskyky
- voimaton
- liikkuva
- nopea, mutta hieman kömpelö
- voimakas
- vauhdikas ja reippaat käännökset
- (tai muita lisähuomautuksia)
3.2 Osa B)
Viettiominaisuudet ja kuormitettavuus testataan maalimiehen avulla. Tarkoituksena ei ole testata
koiran jo saavuttamaan koulutustasoa ohjaajansa kanssa, vaan toiveena on testata sellaisia
ominaisuuksia mihin ohjaaja ei vaikuta kuten: rohkeus, kuormitettavuus, itsevarmuus ja avoimuus.
Huom: arvostelulomakkeessa on lueteltu mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, tarkastajan tulee
rastittaa sopivin ja tarvittaessa laittaa lisähuomautuksia. Varmistuakseen jostain kohdasta voi
tarkastaja pyytää koiranohjaajaa uusimaan jonkin osa-alueen.
Avustaja (maalimies)
Avustajan tulee käyttää suojavaatetusta (suojatakki, suojahousut, suojahiha, nivussuojat).
Tarvitaan myös pehmeä patukka (nahkainen) sekä suojahiha. Suojahihassa on oltava puremispehmuste ja päällysteenä luonnonvärinen juuttikangas. Avustajan tulee valita jalkineensa sään ja
olosuhteiden mukaan, siten että ne ovat tukevat ja luistamattomat.
Ennen varsinaisia osallistujia käytetään ns. nollakoiraa. Nollakoiran tarkoitus on, että maalimiehenä
toimiva avustaja ymmärtää kokeen kulun tuomarin edellyttämällä tavalla.
Testissä käytetään ainoastaan hyväksyttyjä (kortillisia) maalimiehiä. Tarkastaja saa vaihtaa
maalimiehen, mikäli tämän suoritus ei ole riittävän hyvä.
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Uhka ja hyökkäys edestäpäin kohti koiranohjaajaa
Maalimies seisoo n. 50 metrin päässä olevassa piilossa. Ohjaaja kävelee kytketyn koiran kanssa
kohti piiloa (koirat, joilla SchH tai IPO-tulos voidaan ohjata ilman talutinta). Tarkastajalta merkin
saatuaan maalimies hyökkää koiraa kohti. Siihen asti maalimies ei saa antaa koiralle ärsykkeitä.
Ohjaaja päästää irti taluttimesta. Koiran tulee käydä kiinni suojahihaan varmasti ja pitää kiinni.
Koiran ollessa kiinni hihassa, antaa maalimies sille kaksi selvää iskua vartaloon (sivuille,
säkäalueelle, reisille). Merkin saatuaan maalimies pysähtyy, ohjaaja ottaa koiran hallintaan (joko
taluttimen käteensä tai kytkee koiran).
5. kovuus ja kuormitettavuus (arvostellaan arvosanoin)
- ei uskalla mennä kiinni, antaa ajaa itsensä kentältä
- irtoaa iskuista, irtoaa otteestaan useasti
- löysää otetta kuormituksen aikana, hienoista reagointia iskuihin, murisee
kuormittuneena, kärkiote
- koira on energinen ja kiinni hyvällä otteella, hienoista epävarmuutta
iskujen/kuormituksen aikana
- erittäin energinen ja itsevarma, otekäyttäytymisessä iskujen/kuormituksen
aikana ei huomautettavaa
Paon estäminen, hyökkäyksen torjuminen ja maalimiehen vartiointi
Koiraa pidetään kaulapannasta kiinni, kun maalimies erkanee tarkastajan merkistä. Noin 50 m
jälkeen maalimies kääntyy ja hyökkää elehtien ja ääntä pitämällä koiraa kohti.
Tarkastajan merkistä ohjaaja päästää koiran irti ja lähettää maalimiestä vastaan. Maalimies tarjoaa
hihan. Koiran tulee käydä heti energisesti kiinni. Mikäli näin ei tapahdu, antaa maalimies itsenäisesti
koiralle uuden mahdollisuuden käydä hihaan. Iskuja ei anneta kun koira on hihassa. Koiran tulee
jäädä maalimiehen luo ja vartioida/estää. Taistelutilanne tulee tapahtua vähintään 15 metrin päässä
ohjaajasta. Koirat, jotka eivät irrota edes avustuksella, eivät läpäise tarkastusta.
6. viettiominaisuudet
- koira jättää maalimiehen, ei vartioi, ei ole kiinnostunut
- koira ei irrota edes ohjaajan tullessa luokse
- tarkkaamaton vartiointi, kärkiote tai hidas kiinnikäyminen, voimakas
jarruttaminen ennen kiinnikäymistä
- tarkkaavainen, painostava, pääsääntöisesti hyvä otekäyttäytyminen, energinen,
jarruttaa hieman ennen kiinnikäymistä
- erittäin tarkkaavainen, hyvä ja voimakas otekäyttäytyminen, menee erittäin
painostavasti maalimiehelle

3.3

Osa C)

Puolustushalu ja kuormitettavuus testataan maalimiehen avulla. Tarkoituksena ei ole testata koiran
jo saavuttamaan koulutustasoa ohjaajansa kanssa, vaan toiveena on testata sellaisia ominaisuuksia
mihin ohjaaja ei vaikuta kuten: rohkeus, kuormitettavuus, itsevarmuus ja avoimuus.
Huom: arvostelulomakkeessa on lueteltu mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, tarkastajan tulee
rastittaa sopivin ja tarvittaessa laittaa lisähuomautuksia. Varmistuakseen jostain kohdasta voi
tarkastaja pyytää koiranohjaajaa uusimaan jonkin osa-alueen.
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Avustaja (maalimies)
Avustajan tulee käyttää suojavaatetusta (suojatakki, suojahousut, suojahiha, nivussuojat).
Tarvitaan myös pehmeä patukka (nahkainen) sekä suojahiha. Suojahihassa on oltava puremispehmuste ja päällysteenä luonnonvärinen juuttikangas. Avustajan tulee valita jalkineensa sään ja
olosuhteiden mukaan, siten että ne ovat tukevat ja luistamattomat.
Ennen varsinaisia osallistujia käytetään ns. nollakoiraa. Nollakoiran tarkoitus on, että maalimiehenä
toimiva avustaja ymmärtää kokeen kulun tuomarin edellyttämällä tavalla.
Testissä käytetään ainoastaan hyväksyttyjä (kortillisia) maalimiehiä. Tarkastaja saa vaihtaa
maalimiehen, mikäli tämän suoritus ei ole riittävän hyvä.
Uhka edestäpäin kohti koiranohjaajaa
Maalimies seisoo n. 50 metrin päässä olevassa piilossa. Ohjaaja kävelee kytketyn koiran kanssa
kohti piiloa, kun ohjaaja on edennyt n. 5 metriä antaa tarkastaja maalimiehelle merkin astua piilosta
ulos. Ohjaaja pysähtyy ja seisoo paikallaan. Maalimies kävelee reippaasti kohti ohjaajaa ja koiraa
tehden uhkaavia eleitä. Koiran tulee esittää puolustuskäyttäytymistä.
7. Puolustushalu
- koira yrittää paeta maalimiehen lähestyessä, koira huutaa hysteerisesti, ei ole
kiinnostunut
- koira yrittää puolustaa, mutta se pakenee maalimiehen tullessa ohjaajan lähelle
- koira yrittää puolustaa ohjaajansa sivulta, se kykenee yrittää puolustaa
maalimiehen tarttuessa ohjaajaan
- koira puolustaa ohjaajan edessä, kuitenkin se osoittaa jonkin verran
epävarmuutta
- koira puolustaa itseään ja ohjaajaansa voimakkaasti, talutin tiukalla ohjaajan
edessä, haukkuen.
Mikäli koira pääsee vahingossa maalimiehen suojahihaan kiinni, tulee maalimiehen luovuttaa hiha
koiralle. Tätä ei pidetä virheenä, vaikka tarkoituksena ei ole hihaan asti kiinnipääseminen.
Tarkastajan merkistä maalimies lopettaa uhan ja seisoo rauhallisena, uudesta merkistä maalimies
kääntyy ja kävelee takaisin piiloon. Koiran ohjaaja ottaa koiran vasemmalle sivulle ja käy koiran
kanssa kättelemässä tarkastajan. Mikäli koira osoittaa tässä vaiheessa hyökkäyspyrkimyksiä tai
aggressiota, se hylätään.
4

Kokeen järjestelyt

Jotta koirien ominaisuudet voidaan luotettavasti havaita, koejärjestelyihin ja koepaikkaan on
kiinnitettävä erityistä huomiota siten, että koetuomari voi luoda kokeille otollisen ympäristön.
4.1 Koealue
Tarkastukseen käytettävällä paikalla täytyy olla riittävästi tilaa kokeen suorittamiseksi, huomioitavaa
on että Osa B täytyy myös pystyä suorittamaan sääntöjen mukaisesti. Järjestäjän tulee huomioida
että kenttä on riittävän tasainen ja suoritukseen sopiva. Tuomarille tulee järjestää
tarkoituksenmukainen kirjoituspaikka ja -alusta.
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4.2 Järjestävä yhdistys ja toimihenkilöt
SSSK järjestää FIN-tarkastuskokeen. Järjestäjien on ilmoitettava kokeesta SSSK:n internetkotisivuilla. Ilmoituksessa on mainittava kokeen järjestämisaika ja -paikka, koetoimitsija ja
arvosteleva tuomari, ilmoittautumismaksu, yhteystiedot ja viimeinen ilmoittautumispäivä.
Kokeen järjestäjän on tilattava SSSK:n jalostustoimikunnalta arvostelulomakkeet
suoritustodistukset.
 Tarkastajien ja maalimiesten tulee olla FCI:n hyväksymiä
suojelukoetuomareita/maalimiehiä.
 Tuomarin osalta noudatetaan SKL:n voimassaolevaa yleistä jääviyssääntöä koskien
näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.
 Koetoimitsijan toivotaan olevat SPKL:n pätevöimä.

ja

SSSK:n jalostustoimikunta ylläpitää tietoja pätevöidyistä tuomareista ja toimitsijoista, sekä järjestää
tarvittavan jalostustarkastukseen ja rotuun liittyvän koulutuksen. SSSK pitää itsellään oikeuden
poistaa FIN-tarkastuskokeen toimihenkilöoikeudet.
4.3 Kokeeseen ilmoittautuminen
Kirjallinen ilmoittautuminen on toimitettava koetoimitsijalle tai hänen määräämälleen henkilölle
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisessa on mainittava koiran rekisterikirjan
mukainen nimi, rekisterinumero, sukupuoli, syntymäaika, kasvattaja ja omistajan nimi sekä osoite.
Ulkomaisessa rekisterissä olevan koiran ilmoittautumisen mukaan on liitettävä kopio rekisterikirjasta.
Ilmoittautumiseen on liitettävä kuitti/kopio suoritetusta koemaksusta.
FIN-tarkastuskokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koiran ohjaajalle tai koiralle
koesuorituksen aikana sattuu ruumiillinen vamma, ei SSSK tai järjestävä taho ole siitä vastuussa tai
edesvastuun alainen.
4.4 Osallistumisoikeus
Koiran omistajan tulee olla SSSK ry:n jäsen ja koiran tulee olla tunnistusmerkitty FCI:n hyväksymällä
tavalla ja rekisteröity FCI:n tunnustamaan rekisteriin. Koiran tulee täyttää Suomen Kennelliiton
kulloinkin voimassa olevat rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidoping-säännöstön vaatimukset.
Jalostustarkastukseen voivat osallistua vain terveet koirat. Kiimaiset nartut osallistuvat viimeisenä.
Kantava tai imettävä narttu ei voi osallistua 30 vuorokautta ennen penikoimista ja alle 42
vuorokautta penikoimisen jälkeen.
Lisäksi:
 Jalostustarkastukseen osallistuvalla koiralla on oltava hyväksytty BH-koe
suoritettuna.
 Koiran tulee olla rokotettu SKL:n voimassaolevien sääntöjen mukaan.
 Koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.
 Jalostustarkastus voidaan uusia aikaisintaan 6 kk jälkeen edellisestä tarkastuksesta.
 Kokeen järjestelijöiden, avustajien tai tuomarin omistamat koirat eivät voi osallistua
kokeeseen.
 Koirilla on käytettävä metallista ketjukaulainta kokeen aikana.
4.5 Osallistujien määrä
Kokeeseen voi osallistua yhtenä päivänä enintään 20 koiraa. SSSK ry voi päättää kokeen
vähimmäisosallistuja määrän.
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5

Koepöytäkirja

Arvostelu tapahtuu valmiin koepöytäkirjan (Körbericht) avulla, joka täytetään tuomarin
arvostelulomakkeen (Bewertungsbogen) perusteella ja jonka koetuomari allekirjoittaa. Osallistujat
saavat valmiista pöytäkirjasta kopion.
5.1 Arvosanat
Arvosanat annetaan kohdissa 1,2, 5, 6 ja 7 numeroin yhdestä viiteen, jossa
1 = EH erittäin hyvä
2 = H hyvä
3 = T tyydyttävä
4 = P puutteellinen
5 = R riittämätön
Jalostustarkastus on hyväksytty, jos koira saa kaikista kohdista sekä osassa A) että osassa B) tai C)
arvosanan 1-3. Luokkaan 1 voidaan tarkastaa vain koiria, joiden osissa A) ja B) ei ole huonompaa
arvosanaa kuin kerran 2 (H), muiden oltava arvosanalla 1 (EH).
Mikäli koiralle annetaan edes kerrankin arvosana 4 tai 5, ei se voi saada hyväksyttyä tulosta
tarkastuksesta. Mikäli koira on paukkuarka, ei se myöskään läpäise tarkastusta. Tämä koskee
lisäksi kaikkia luonteenheikkouksia ja muita vakavia puutteita. Koirat, jotka eivät tarkastuspäivänä
saa hyväksyttyä arvosanaa, saavat hylätyn tuloksen.
5.2 Merkintä kilpailukirjaan
Suomessa Jalostustarkastuksen tulosta ei merkitä kilpailukirjaan.
5.3 Tulosten julkaisu
Mm. SSSKn nettisivut, Riiseni ja vuosikirja.
6

Jalostusluokittelu

Kun koira on suorittanut Jalostustarkastuksen sekä täyttää muutkin alussa mainitut
Jalostusluokittelun edellytykset, voi SSSK koiran omistajan pyynnöstä myöntää koiralle oikeuden
käyttää nimikettä Jalostusluokiteltu I (JLL1), Jalostusluokiteltu II (JLL2) tai Jalostusluokiteltu
III (JLL3). Jalostusluokiteltu III arvosanaan oikeutettu koira voi vaihtoehtoisesti läpäistä
Suomalaisen luonnetestin em. kriteerein jalostustarkastuksen sijaan.
Koiran omistajan on lähetettävä SSSK:lle anomuksen kera yhteenveto kaikista jalostusluokittelun
edellytyksinä olevista tuloksista. Mikäli tulosta ei löydy SKL:n jalostustietokannasta tai SSSK:n
tiedostoista tulee toimittaa kopio(t) liitteenä. Tiedot voidaan toimittaa sähköisesti.
7

Kestävyyskoe

Kestävyyskokeen sääntö päivitetty 4.3.2017.
8

Voimaantulo

Sääntö päivitetty 18.7.2018, Ylimääräinen kokous.
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