
ISPU-JOUKKUE JA VIRALLINEN JOUKKUEVALINTAOHJE SEKÄ EHDOT 

 

Nämä ohjeet on päivitetty 9/2018 ja niitä on päivitettävä tarpeen mukaan. Esim. 

ISPU muuttaa joukkuesääntöjä joltain osin. 

 

ISPU-JOUKKUE 

  

1. ISPU MM-kilpailuihin saa osallistua kaikki ISPUn tulosrajan hyväksytysti 
suorittaneet koirakot. 

 

2. ISPU MM-joukkueeseen haluavan on ilmoitettava halukkuutensa koe- ja 

kilpailutoimikunnalle tai erikseen nimetylle henkilölle viikko ennen ISPU 

MM-kilpailujen viimeistä ilmoittautumispäivämäärää. 

 

3. SSSK ry nimeää joukkueen sekä tarvittaessa virallisen joukkueen. 
 

4. SSSK ry ilmoittaa joukkueet MM-kilpailuihin ja mahdollisesti maksaa 

joukkueiden ilmoittautumismaksut. 

 

5. SSSK ry voi tarvittaessa rajoittaa ilmoittautumismaksun osalta tuettavien 
koirakoiden määrää alempana mainituin kriteerein (kts. virallinen 

joukkue).  

 

6. Joukkueeseen haluavan on oltava SKL ry:n ja SSSK ry:n jäsen. 

Joukkueenjohtaja tarkastaa kysymällä jäsenyyden ilmoitusta 

vastaanottaessa. 

 

 

7. Koiranohjaaja vastaa siitä, että koira on rokotettu ja madotettu 

annettujen maa-ohjeiden mukaisesti. 

 

8. SSSK ry ei vakuuta kilpailijoita, joten jokainen joukkueen jäsen maksaa 
itse halutessaan omat matka- ja muut tarpeelliset vakuutukset, esim. 

vastuuvakuutuksen. 

 

9. Koiranohjaaja vastaa itse kaikista koiransa aiheuttamista vahingoista 

matkan aikana sekä vastaa myös koiralle aiheutuneista vahingoista ja 

sairastumisesta aiheutuneista kuluista. 

 

10. Joukkue voi tehdä SSSK ry:n hallitukselle esityksen joukkueenjohtajasta, 

maalimiehestä sekä muista tarvittavista toimihenkilöistä. 

 

 

*)VIRALLINEN JOUKKUE (edustusjoukkue)  

 

1. Virallisessa edustusjoukkueessa on viisi jäsentä, jotka SSSK ry nimeää 

tarvittaessa valintakokeen perusteella. 

 

2. Suursnautsereiden mestaruuskoe tai suursnautsereiden karsintakoe on 

ensisijainen valintakoe, josta tuloksen tehneet koirakot valitaan 

paremmuusjärjestyksessä edustusjoukkueeseen. Saman tuloksen ja pistemäärän 

saaneen IPO-koirakon paremmuusjärjestyksen ratkaisevat osakohtaiset 

pisteet seuraavassa järjestyksessä: C, B, A. Tasapistetilanteessa arpa 

ratkaisee.  

 

3. Mikäli koirakko jää valintakokeessa ilman tulosta, voi SSSK ry:n hallitus 
nimetä koirakon edustusjoukkueeseen erillisellä päätöksellä.  



 

4. Jos em. kokeesta ei saada viittä koirakkoa, voi SSSK ry:n hallitus 

halutessaan täydentää joukkuetta erillisellä päätöksellä, esim. nojaten 

edellisen sekä kuluvan kauden kisamenestykseen. Ensisijaisesti tulee 

huomioida mahdolliset tulokset arvokisoista (esim. ISPU-MM, MM-karsintakoe 

ja SM-kisat).  

 

5. Mikäli koirakko on perustellusti estynyt osallistumasta valintakokeisiin, 
voi SSSK ry:n hallitus nimetä koirakon erillisellä päätöksellä 

edustusjoukkueeseen. 

 

6. Ulkomailla tehdyistä tuloksista arvostetuimpina on pidettävä FCI IPO MM ja 
ISPU IPO MM-tuloksia sekä vastaavia tuloksia FH:n osalta. Muiden 

ulkomailla tehtyjen tulosten painoarvo joukkuevalinnoissa tulee olla 

vähäisempi kuin Suomessa tehtyjen tulosten. Suomesta hankittuja tuloksia 

on pidettävä luotettavampana. Ensin huomioidaan Suomessa tehdyt tulokset, 

sitten muiden maiden tulokset (arvosanasta riippumatta).  

  

 

  

SSSK RY:N AVUSTUS 

 

 Mahdollisuuksien mukaan kaikille kilpailuun lähtijöille pyritään saamaan 

yhtenäinen kisa-asu. Ensisijaisesti asut pyritään kustantamaan ISPU-

tukituotteiden myynnin varoista. Pyritään neuvottelemaan myös sponsoreita 

jotka tukisivat ISPU-joukkuetta. Lisäksi joukkueeseen pyrkivien henkilöiden 

tulee myös itse olla aktiivinen sponsoreiden ja varainkeruun hankkimisessa. 

Huom! Puvut ovat mittatilaustyötä, joten ne tulee tilata viimeistään 2 kk 

ennen kilpailua. 

  

 Mikäli ISPU-varainkeruusta jää rahaa, tulee ne suunnata joukkueen tukemiseen 

kulukorvausperusteisesti erillisen esityksen mukaisesti. 

 

 SSSK ry tukee joukkuetta mahdollisuuksien mukaan, kerhon taloudellisen 

tilanteen huomioiden. 

 

 

  

 

*) Virallisen edustusjoukkueen osalta on sääntöä tarkistettava, mikäli ISPU päättää 

ottaa käyttöön aiempina vuosina olleen erillisen edustusjoukkuekriteerin.  


