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1. KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE 
 
1.1 Kokeen anominen 

 
Kokeen toimeenpanoluvan anoo kokeen järjestävä yhdistys. 

 
Kokeiden anomisessa noudatetaan Kennelliiton määräaikaisilmoitusten aikatauluja ja 
vesipelastuskokeiden sääntöjä.  

 
1.2 Kokeen osallistumisrajoitukset 
 
Kokeiden osallistumisoikeudessa ja osallistumisrajoituksissa noudatetaan Kennelliiton 
vesipelastuskokeen sääntöjä.  
 
SM-kokeen järjestämisestä on erillinen ohje osana tätä ohjeistusta.  

 
1.3 Koeorganisaatio  

 
Kokeen ylituomari on päävastuussa kokeen arvostelusta. Hänen tulee täyttää 
Kennelliiton ja vesipelastuskokeen sääntöjen ylituomarille asettamat  vaatimukset.   

 
Kokeen palkintotuomari vastaa kokeen arvostelusta veneessä ja raportoi kokeen 
ylituomarille. Hänen tulee täyttää Kennelliiton ja vesipelastuskokeen sääntöjen 
palkintotuomarille asettamat vaatimukset. 
 
Kokeen järjestäjä vastaa kokeen toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjän tulee 
varata riittävästi pätevöityjä toimitsijoita ja VEPEen perehtyneitä henkilöitä vastaamaan 
kokeen järjestelyistä. Kokeen vastaavan koetoimitsijan tulee olla pätevöity 
vesipelastuskokeen koetoimitsija. 

 
1.4 Luvat  

 
Kokeen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset ja lupa-anomukset. Kokeen 
järjestäjän on tiedotettava koepaikalla lähimmän päivystysvuorossa olevan 
eläinlääkärin yhteystiedot. 

 
1.5 Tiedotus 

 
Kokeen järjestäjä voi tiedottaa kokeestaan, säännöissä määrätyn menettelyn lisäksi, 
haluamallaan tavalla esim. Internet-sivuilla tai paikallislehdissä.	  

 
1.6  Suorituspaikkojen ja lähtöjärjestyksen arpominen  
 
Koirien lähtöjärjestys arvotaan kokeen aluksi alkupuhuttelun yhteydessä luokka 
kerrallaan. Koe suoritetaan niin, että kukin koirakko suorittaa arvotussa järjestyksessä 
yhden koeliikkeen kerrallaan peräkkäin.  

 
 



1.7 Koealue 
 
Ranta 
Rannan tulee olla sellainen, että koirien kahluumatka vedessä jää mahdollisimman 
lyhyeksi. Vesialueen tulee olla niin suuri, että rata pystytään sinne helposti tekemään 
(vähintään 60 x 90 m). Rata tulee tehdä avoveteen.  

 
Poijut 
Poijuja kokeessa tarvitaan kolme (3) kappaletta. Kaksi poijuista on 30 m etäisyydellä 
maalilinjasta, toinen 15 metriä maalilinjan keskikohdasta vasemmalle ja toinen 15 m 
maalilinjasta oikealle. Kolmas poiju on maalilinjan kohdalla 50 m etäisyydellä 
maalilinjasta. Poijujen paikat radalla on esitetty liitteessä. Matkaa ilmaisevat 
merkkipoijut tulee ankkuroida siten, että niihin voidaan kiinnittää kumivene poijujen 
siirtymättä paikoiltaan. Poijujen kiinnitysnarut tulee kiinnittää siten, että ne eivät aiheuta 
vaaraa poijun ohitse uivalle koiralle.  

 
Lähtö/maalialue 
Maalilinja tulee merkitä selvästi maalitolpilla, joiden minimikorkeus vedestä on 1 m. 
Maalilinjan leveys on vähintään viisi (5) metriä. Ylituomari määrää linjan paikan 
suorituspaikkakohtaisesti.  

 
Sääolosuhteet 
Veden lämpötila tulee olla vähintään +5o C, mitattuna 50 cm syvyydestä. Koe voidaan 
keskeyttää tuomarien harkinnan mukaan, mikäli säässä tapahtuu olennainen muutos. 
Muuten sää ei vaikuta kokeen kulkuun. 
	  
 
1.8 Kokeen välineistö 

	  
Lomakkeet	  ja	  kirjat	  

• Esitäytetty arvostelulomake jokaiselle kokeeseen osallistuvalle koiralle 
• Muutama tyhjä arvostelulomake jokaiseen kilpailuluokkaan 
• Esitäytetty koepöytäkirja ja koepöytäkirjan jatkokappaleita 
• Kilpailukirjoja 
• Sääntökirjoja 
• Ilmoituslomakkeita koiran vihaisesta käyttäytymisestä 
• Muutoksenhakumenettelylomakkeita 
• Yleiset kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet 

	  
Kumiveneet  
Kumiveneitä tarvitaan kokeessa 2 kpl. Ainakin toisen veneen on oltava niin suuri, että 
siihen mahtuu vähintään 3 henkilöä ja koira. Veneen kyljissä ei saa olla ylimääräisiä 
naruja tms. joihin koira hypätessään veneestä voisi tarttua. Jos veneen pohja on liukas, 
on siinä käytettävä liukuestettä. Koepaikalla on suotavaa olla myös yksi varavene. 
 
Vetoköysi 
Veneen vetoköysi tulee olla noin 3 metriä pitkä ja halkaisijaltaan noin 2 cm. Köyden 
tulee olla kelluva. 
 
Maalitolpat  
Maalitolppien tulee olla selvästi erottuvat ja vähintään 1 m korkeudella vedestä, jotta 
maalilinjan voi selvästi havaita. 

	  



Etäisyyttä ilmaisevat merkkipoijut 
Merkkipoijujen tulee olla hyvin näkyvät ja ne tulee ankkuroida siten, että vene voidaan 
kiinnittää niihin turvallisesti. Poijut tulee ankkuroida siten, että ne pysyvät paikoillaan 
tuulisissakin olosuhteissa. 
 
Vientiköysi  
Vientiköyden tulee olla kelluva ja vähintään 40 metriä pitkä. Köyden tulee olla vähintään 
8 mm paksu. Köyden päähän voidaan kiinnittää lyhyt noin metrin mittainen paksumpi 
köysi, johon koiran on helpompi tarttua. 
 
Vientiesine (SOVE/ALO) 
Vientiesineenä käytettävän esineen (esimerkiksi dummy) tulee olla kelluva ja noin 30-
40 cm pituinen. Vientiesine on ohjaajan oma ja ylituomarin hyväksymä. 
 
Pelastettavan henkilön välineistö 
Pelastettavana käytetään ihmistä, kunkin luokan jokainen koira pelastaa saman 
henkilön. Pelastettavalla pitää olla yllään pelastusliivit ja kylmässä vedessä märkäpuku 
tai pelastuspuku.  
 
Liikkeestä riippuen 1) pelastettavalla on kädessään ylituomarin hyväksymä esine, joka 
on kaikilla koirilla sama ja koiran tulee tarttua, tai 2) pelastettava tarttuu koiran päällä 
oleviin valjaisiin, josta koira vetää pelastettavan maihin, tai 3) pelastettava tarttuu koiran 
tuomaan pelastusrenkaaseen. Valjaita käytettäessä valjaat ovat koiran omat ja 
ylituomarin hyväksymät.  
 
Valjaat 
Koira voi käyttää hukkuvan pelastamisessa valjaita. Valjaissa tulee olla riittävän suuret 
kelluvat lenkit molemmin puolin, joista pelastettava voi tarttua. Valjaiden tulee olla 
sellaiset, etteivät ne hankaloita koiran uintia.  
 
Pelastusrengas 
Pelastusrengas on noin 70-80 cm ulkohalkaisijaltaan ja siihen on kiinnitetty noin 3 
metrin mittainen köysi, joka on halkaisijaltaan noin 2 cm. Köyden tulee olla kelluva. 
 
Pelastusliivit 
Kaikilla veneeseen menijöillä tulee olla päällään pelastusliivit. Kokeen järjestäjän tulee 
varata niitä riittävästi koepaikalle.	  
 
 
2. ARVOSTELUOHJEET 
 
2.1 Yleiset arvosteluohjeet  
 
Yleiset suoritus- ja arvosteluohjeet koskevat kaikkia liikkeitä ja luokkia, ellei toisin 
mainita luokka- ja liikekohtaisissa suoritus- ja arvosteluohjeissa. 
 
Koiran on lähdettävä suorittamaan liikettä 30 sekunnin kuluessa siitä, kun ylituomari on 
antanut merkin. Kuitenkin hukkuvan pelastuksessa ohjaaja saa lähettää koiran, kun 
hukkuva putoaa veteen. Suoritus katsotaan alkaneeksi, kun koira on ylittänyt 
maalilinjan tai hypännyt veneestä. Rannalta lähetettäessä lähetys tapahtuu maalilinjan 
takaa ylituomarin osoittamasta paikasta. Koiran ei tarvitse kuitenkaan lähteä uimaan 
maalitolppien välistä. Suoritusten ohjeaika on neljä (4) minuuttia. 
Suoritus päättyy liikkeestä riippuen, kun koiran säkä ylittää maalilinjan tai luovuttaa 



vientiesineen veneellä. 
 
Ylituomari päättää ennen liikkeen alkua käytetäänkö vasenta vai oikeaa poijua 
tehtävissä, jotka tapahtuvat 30 metrin linjalla. Liike suoritetaan kaikille saman luokan 
koirakoille samalla tavalla.  
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua, tuomarin kysyttyä koiran ohjaajalta, onko liike ja sen 
suoritustapa selvä, antaa ylituomari merkin (käsky, käden nosto, pilli), jolloin ajanotto 
alkaa ja ohjaaja saa antaa käskyjä koiralleen. Ennen ylituomarin merkkiä ohjaaja voi 
kysyä epäselvistä asioista tuomarilta. Tuomarin kysyessä ’onko valmista’, ohjaaja saa 
näyttää suunnan ja sanoa käskysanan koiralle ilman virhepisteitä. Ennen liikkeen 
suorituksen aloittamista on palkintotuomarin annettava merkki, että veneessä on 
valmista.  
 
Ohjaaja päättää pitääkö koiransa kytkettynä ennen suorituksen alkua. Muiden koirien 
on ehdottomasti oltava kytkettynä koealueella.  
 
Arvostelu ja arvostelun muuttaminen 
 
Tuomarin tulee tarvittaessa antaa lyhyt, tiivistetty arvostelu koiran työskentelystä 
jokaisen osasuorituksen jälkeen.  
 
Ylituomarilla on velvollisuus korjata palkintotuomarin tekemä selkeä tulkintavirhe. 
Muuten sääntöjen mukaan tehdystä ylituomarin hyväksymästä arvostelusta ei voi 
valittaa.  
 
Käskyt 
 
Käskyt voivat olla suullisia tai käsimerkkejä. Mikäli suullinen käsky ja käsimerkki 
annetaan samaan aikaan, luetaan se yhdeksi käskyksi. Suullinen käsky on yksi sana ja 
käsimerkin kesto tulee olla vastaavan mittainen. Lisäksi käskyyn saa liittää koiran 
nimen.  
 
Myös pillin käyttö on sallittua, mutta siitä tulee sopia ennen suorituksen alkua 
ylituomarin kanssa.  
 
Kaikki askeleet lasketaan erillisiksi käskyiksi pois lukien tilanne, jossa ohjaaja hakee 
vientiesineen maasta tai vedestä lähetyspaikalle koiran uudelleenlähetystä varten.  
 
Mikäli käsky jää päälle (esimerkki käsimerkki tai vartaloapu), lasketaan siitä lisäkäsky 
viiden (5) sekunnin välein.  
 
Käskyiksi lasketaan varsinaisen koesuorituksen lisäksi käskyt, jotka annetaan 
soudettaessa venettä/veneitä suorituspaikalle. Poikkeuksena koiran ohjaajalla on, 
tuomarilta luvan saatuaan, mahdollisuus keskustella tuomarin tai toisen koiran ohjaajan 
kanssa ilman, että sanat lasketaan käskyiksi. Tässä tapauksessa ei ole sallittua käyttää 
keskustelussa koiran nimeä tai käskysanoja.  
 
Ohjaajat 
 
Ohjaajia on luokasta riippuen yksi tai kaksi. Luokissa, joissa on mahdollista käyttää 
kahta ohjaajaa (JUN,SOVE,ALO), molemmat voivat antaa koiralle käskyjä. Mikäli 
näissä luokissa koiralla on vain yksi ohjaaja, kokeen järjestäjän koetoimitsija voi toimia 



esineen vastaanottajana (liike 2) ja veneen noudossa köyden antajana (liike 3). Muut 
liikkeet tulee tehdä yhdellä ohjaajalla. Koetoimitsija ei anna käskyjä eikä ohjaa koiraa. 
 
Virheiden tulkinta 
 
Suorituksen virheen aiheuttamat pistemenetykset sekä hylkäävät virheet on listattu 
kunkin koeluokan yhteydessä. Tässä osiossa on selvennetty termejä, joita 
luokkakohtaisissa ohjeissa käytetään. 
 
Varaslähdöksi tulkitaan tilanne, jossa koira lähtee suorittamaan liikettä ennen 
ylituomarin merkkiä ja kun vene(et) on alle 5 metrin etäisyydellä suorituspaikalta. 
Varaslähdöksi tulkitaan myös se, jos koira nostaa tassun veneen ponttoonille 
lähtöpaikalla ennen ylituomarin merkkiä vaikka se ei hyppäisikään veteen 
ennenaikaisesti. 
 
Avustamiseksi tulkitaan kaikki ohjaajan tekemät mallisuorituksesta poikkeavat 
toimenpiteet, joilla avustetaan koiran suoritusta ja jotka eivät ole hylkääviä virheitä. 
Näitä ovat esimerkiksi veneen ponttoonin taputtaminen ja veden loiskuttelu suorituksen 
aikana.  
 
Koiran kohdistunut fyysinen pakote on aina hylkäävä virhe. Fyysiseksi pakotteeksi 
tulkitaan esimerkiksi koiran työntäminen lähetyksen yhteydessä, koiran pään 
painaminen veden alle vientiesinettä vastaanotettaessa ja vientiesineen työntäminen 
koiralle suuhun pakottamalla. 
 
Uusi yritys tulkitaan tilanteessa, jossa koira ei suorita esineen luovutusta tai 
veneköyteen/pelastettavan ”kädenjatkeeseen” tarttumista yhdellä kerralla. Esimerkiksi 
jos koira esineen viennissä tulee veneelle, mutta ohjaaja/koetoimitsija ei saa 
vientiesinettä yrittäessään tarttua siihen, tulkitaan tämä yhdeksi yritykseksi. Jos koira 
sen jälkeen palaa veneelle ja luovuttaa esineen, tulkitaan koiran luovuttaneen esineen 
toisella yrittämällä. Vastaavasti mikäli veneen haussa koira käy veneen luona, mutta ei 
tartu veneköyteen ensimmäisellä kerralla sitä tarjottaessa, tulkitaan seuraavista 
kerroista uusi yritys.  
 
 
2.2 Liikekohtaiset arvosteluohjeet  
 
JUNIORILUOKKA 
 
Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toinen on veneessä ja toinen rannalla. Ohjaajilla on 
käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.  
 
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun 
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.  
 
 
1. UINTI 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, toinen ohjaaja ja koira 
ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. 
Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana. 
 
Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä veneestä ja uida rantaan. Ajanotto alkaa 



ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan. Koiran tulee 
ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.  
 
2. VENEEN NOUTO 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua noudettava vene, jossa palkintotuomari ja toinen 
ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle 
merkkipoijulle. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä 
tulee olla vähintään kaksi (2) henkilöä, kuitenkin kaikilla koirilla sama määrä. Koira ja 
toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana.  
 
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo 
veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin 
ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran 
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä 
ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.  
 
Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa: 
 
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai ohjeaika (4 

minuuttia) ylittyy 
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa 
- koira lähetetään vedestä 
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana 
- ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa 

lähetettäessä) 
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta 
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi 
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan 

koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut) 
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen 

aikana 
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on 

yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta 
- koira jättää noudettavan veneen yli viiden (5) metrin päähän maalista 

 
Virhepisteet: 
 
- koiran avustaminen -2,5 p. 
- yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 0,5 p. 
- koira jättää veneen alle viiden metrin päästä maalista, -1 p/ alkava metri 
- koira sivuuttaa maalilinjan, -0,5 p/sivuutettu alkava metri 
- varaslähdöstä -5 p.  

 
Ansiopisteet: Maksimipisteet 50. 
 
43 - 50 pistettä 1. tulos 
36 - 42 pistettä 2. tulos 
30 - 35 pistettä 3. tulos 
 
 



ALOKASLUOKKA/ SOVELTUVUUSKOE 
 
Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toisen on oltava veneessä ja toisen rannalla. Ohjaajilla 
on käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.  
 
Virheettömästä liikkeen suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, 
kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.  
 
1. VENEESTÄ HYPPY JA UINTI 50 m 
  
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja toinen ohjaaja 
ovat, ajetaan 50 metrin poijulle. Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana. 
 
Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun ja 
ui rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja se päättyy, kun koiran säkä ylittää 
maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.  
 
2. ESINEEN VIENTI 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Koira ja 
toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana. 
 
Liikkeen suorituksessa koira vie ohjaajan sille antaman esineen rannalta veneelle ja 
luovuttaa sen veneessä olevalle ohjaajalle. Koira lähetetään maalilinjan takaa, 
ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Suoritus ja ajanotto alkavat ylituomarin merkistä, 
jonka jälkeen vientiesine annetaan koiralle. Vientiesine on ohjaajan oma ja sen on 
oltava ylituomarin hyväksymä. Vientiesine annetaan koiralle suuhun. Veneessä oleva 
ohjaaja saa ottaa esineen koiralta, kun hän ylettää siihen. Ajanotto pysähtyy, kun 
veneessä oleva ohjaaja saa esineen.  
 
3. VENEEN NOUTO 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle.  
Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä on kaikilla koirilla 
sama määrä henkilöitä, kuitenkin vähintään kaksi (2). Koira ja toinen ohjaaja ovat 
rannalla maalilinjan takana. 
 
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo 
veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin 
ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran 
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä 
ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.  
 
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari, toinen ohjaaja ja 
pelastettava henkilö ovat, aletaan soutaa 30 m linjalla olevaa vasemman- tai 
oikeanpuoleisen merkkipoijua kohti. Pelastettava henkilö pudottautuu veneestä poijun 
kohdalla veteen. Venettä soudetaan tämän jälkeen eteenpäin vielä noin 10 m.  
 
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta ja hakee pelastettavan rantaan. Koira 



lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa, kun 
pelastettava henkilö pudottautuu veteen. Pelastettava henkilö loiskuttelee merkkipoijun 
linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa kutsua koiraa eikä 
käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan 
”kädenjatkeeseen” tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Ajanotto 
päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja 
merkkipaalujen sisäpuolelta.  
 
Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa: 
 
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin 

ohjeaika ylittyy 
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa 
- koira lähetetään vedestä 
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana 
- ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa 

lähetettäessä tai vientiesineen vastaanotossa) 
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta 
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi 
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan 

koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut) 
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen 

aikana 
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on 

yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta 
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan yli viiden (5) metrin päästä 

veneestä/maalista 
- vientiesine heitetään maahan tai veteen 
- valjaita käyttävä koira yrittää tarttua pelastettavaan 
- koira tarttuu pelastettavaa muualta kuin pelastettavan kädessä olevasta 

”kädenjatkeesta” 
- koira kiipeää pelastettavan päälle 

 
 
Virhepisteet:  
- koiran avustaminen, -5 p 
- yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p 
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päästä 

maalista/veneestä, -2 p/metri 
- koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri 
- varaslähdöstä -5 p  
- koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -2 

p/uusi yritys 
- koira ei luovuta esinettä ensimmäisellä yrityksellä –2 p/uusi yritys 
- veneen vetoköysi heitetään veteen –5 p 
- koiran uudelleen lähettäminen -2 p 

 
 
Ansiopisteet: Maksimipisteet 100. 
 
90 - 100 pistettä 1. tulos 
80 - 89 pistettä 2. tulos 
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty) 



 
AVOIN LUOKKA 
 
 
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja. Ohjaajalla on käytettävissä kolme (3) käskyä ilman 
virhepisteitä kunkin liikkeen suorituksessa.  
 
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun 
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.  
 
 
1. UINTI JA VENEEN NOUTO 50 m 
  
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira sekä ohjaaja niin 
halutessaan ovat, ajetaan 50 metrin linjalla olevalle poijulle. Toinen vene, jossa on 
kaksi koetoimitsijaa, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle 
merkkipoijulle, veneen keula radan keskilinjan suuntaan. Tähän veneeseen on 
kiinnitetty noin kolmen (3) metrin mittainen vetoköysi. Koiran ohjaaja voi valita, onko 
hän koiran kanssa samassa veneessä vai rannalla.  
 
Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun, 
hakee toisen veneen 30 metrin linjalta ja vetää sen rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin 
merkistä, jonka jälkeen koira saa hypätä veneestä ja lähteä noutamaan toista venettä. 
Kun koira on noin kymmenen (10) metrin päässä noudettavasta veneestä, heitetään 
vetoköysi veneestä veteen. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene rantaan. 
Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin 
merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.  
 
2. PELASTUSRENKAAN VIENTI 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Koirakko 
saa käydä tutustumassa pelastusrenkaan vastaanottajana toimivaan koetoimitsijaan 
ennen veneen lähtöä rannasta.  
 
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään pelastusrenkaan veneelle, 
jossa koira luovuttaa köyden koetoimitsijalle. Ohjaaja lähettää koiran maalilinjan takaa, 
ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Pelastusrengas saa olla vedessä lähetettäessä, 
mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava ohjaajan kädessä. Ajanotto alkaa 
ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiesine annetaan köydestä koiralle suuhun. 
Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut vientiköyden koetoimitsijalle veneellä.  
 
 
3. OHJATTU VENEEN NOUTO 30 m  
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Tähän 
veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin mittainen vetoköysi. Vetoköysi 
heitetään veteen rannasta lähtiessä siten, että koira näkee sen. Toinen vene, jossa on 
koetoimitsija (soutaja) ajetaan toiselle 30 m linjalla olevalle poijulle. Veneitä lähdetään 
soutamaan kohti poijuja samanaikaisesti. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan 
takana. 
 



Liikkeen suorituksessa koiran tulee noutaa se vene, jossa vetoköysi on, ja tuoda se 
rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto 
alkaa ylituomarin merkistä. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. 
Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.  
 
 
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN 50 m VENEESTÄ LÄHTIEN 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman-  tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen 
vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ja pelastettava henkilö, ajetaan 50 metrin poijulle. 
Venettä, jossa koira ja ohjaaja ovat, aletaan soutaa kohti toista 30 metrin linjalla 
olevaan poijua. Veneen ollessa oletetulla radan keskilinjalla, pelastettava henkilö 
pudottautuu ylituomarin merkistä veteen.   
 
Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä liikkuvasta veneestä, hakea pelastettava ja 
tuoda hänet rantaan. Ajanotto alkaa, kun pelastettava pudottautuu veteen. Tällöin 
ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Pelastettava henkilö loiskuttelee 50 
metrin merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa 
kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan 
kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava) tai pelastettava tarttuu 
koiran päällä oleviin valjaisiin.  Kun koira on hypännyt veneestä, vene, jossa ohjaaja on, 
soudetaan rantaan. Ohjaaja siirtyy veneestä maalilinjan taakse. Koiran tulee ylittää 
maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää 
maalilinjan.  
 
Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa: 
 
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin 

ohjeaika ylittyy 
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa 
- koira lähetetään vedestä 
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana 
- ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa 

lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa) 
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta 
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi 
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan 

koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut) 
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen 

aikana 
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on 

yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta 
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli viiden (5) metrin päähän 

veneestä/maalista 
- vientiköysi heitetään maahan tai veteen 
- valjaita käyttävä koira yrittää tarttua pelastettavaan 
- koira tarttuu pelastettavaa muualta kuin pelastettavan kädessä olevasta 

”kädenjatkeesta” 
- koira kiipeää pelastettavan päälle 

 
Virhepisteet:  
- koira avustaminen, -5 p 



- yli kolme käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p. 
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päästä 

maalista/veneestä, -3 p/metri 
- koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri 
- varaslähdöstä -5 p.  
- koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -3 

p/uusi yritys 
- koira ei luovuta vientiesinettä ensimmäisellä yrityksellä –3 p/uusi yritys. 
- koiran uudelleen lähettäminen -3p 

 
Ansiopisteet: Maksimipisteet 100. 
 
90 - 100 pistettä 1. tulos 
80 - 89 pistettä 2. tulos 
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty) 
 
 
VOITTAJALUOKKA 
 
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja, joka on aina siinä paikassa (rannalla tai veneessä), 
mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää. Ohjaajalla on käytettävissä kaksi (2) käskyä 
ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.  
 
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun 
ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.  
 
1. TOISEN VENEEN NOUTO 50 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja ohjaaja ovat, 
ajetaan 50 m poijun linjalle noin 15 metriä keskilinjasta sivuun. Toinen vene, jossa on 
kaksi koetoimitsijaa, ajetaan keskilinjan vastakkaisella puolella olevalle 30 metrin 
poijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi, joka 
heitetään veteen jo rannasta lähtiessä.  
 
Liikkeen suorituksessa koiran tulee ohjaajan käskystä hypätä liikkuvasta veneestä ja 
tuoda toinen vene rantaan. Ylituomarin merkistä kumpaakin venettä aletaan soutaa 
rannan suuntaisesti kohti keskilinjaa. Noudettavaa venettä soudetaan perä edellä, ettei 
vetoköysi mene veneen alle. Ohjaaja päättää itse, koska lähettää koiran suorittamaan 
tehtävää. Ajanotto alkaa koiran lähdöstä tai viimeistään, kun vene, jossa koira ja 
ohjaaja ovat, ohittaa 50 metrin merkkipoijun. Koiran on hypättävä käskystä veteen ja 
vedettävä noudettava vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen 
sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.  
 
2. KÖYDEN VIENTI VENEESEEN 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa on palkintotuomari ja koetoimitsija, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Ennen 
veneen soutamista poijulle, ohjaaja saa asetella vientiköyden rannalle haluamallaan 
tavalla. Lisäksi koirakko voi käydä tutustumassa köyden vastaanottajana toimivaan 
koetoimitsijaan. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana. 
 
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään köyden veneelle, jossa koira 
luovuttaa köyden koetoimitsijalle ja ui sen jälkeen takaisin rantaan. Koira lähetetään 



maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin 
merkistä, jonka jälkeen vientiköysi annetaan koiralle suuhun. Ohjaaja juoksuttaa köyttä 
käsiensä välistä eikä saa irrottaa köydestä suorituksen aikana. Koiran on luovutettava 
köysi veneessä olevalle koetoimitsijalle. Köyden luovutettuaan koiran on uitava takaisin 
rantaan köyteen tarttumatta. Ohjaajan ei saa kiristää köyttä luovutuksen jälkeen. Koiran 
tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä 
ylittää maalilinjan.  
 
 
3. PELASTUSRENKAAN NOUTO RANNALTA VENEESTÄ LÄHTIEN 30 m 
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat, 
ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle.  
 
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään veneestä hakemaan pelastusrengas 
maalilinjalta ja tuomaan se veneelle ohjaajalle. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, 
jonka jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran. Koiran on hypättävä veneestä ja uitava 
maalilinjalle, jossa koetoimitsija antaa pelastusrenkaassa kiinni olevan köyden koiralle. 
Koetoimitsija pitää köyttä kädessään vedenpinnan yläpuolella. Koira vie 
pelastusrenkaan ohjaajalle veneelle. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut 
pelastusrenkaan (köyden)  ohjaajalle veneellä. 
 
 
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN PELASTUSRENKAALLA 30 m  
 
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari ja pelastettava henkilö 
ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Koira ja ohjaaja ovat rannalla 
maalilinjan takana. Kun vene on 30 m linjalla, hukkuva pudottautuu veteen. Venettä 
ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m.  
 
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään rannalta viemään pelastusrengas hukkuvalle ja 
tuomaan pelastettava rantaan pelastusrenkaan köydestä. Koira lähetetään maalilinjan 
takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa pelastettavan pudottauduttua 
veteen. Tämän jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. 
Pelastusrengas annetaan koiralle renkaaseen kiinnitetystä köydestä. Ohjaaja voi 
päättää, onko pelastusrengas maalla vai rantavedessä. Pelastettava henkilö 
loiskuttelee 30 metrin linjalla. Pelastettava ei saa kutsua koiraa eikä käyttää 
käskysanoja. Koira ui pelastusrenkaan kanssa pelastettavan henkilön luo niin, että 
pelastettava pystyy tarttumaan pelastusrenkaaseen (esim. kiertämällä pelastettavan). 
Koira kuljettaa pelastettavan rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen 
sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.  
 
 
Suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:  
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin 

ohjeaika ylittyy 
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa 
- koira lähetetään vedestä 
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana 
- ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esimerkiksi koiraa 

lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa) 
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta 
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi 



- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan 
koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut) 

- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen 
aikana 

- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle  
- vientiköysi heitetään maahan tai veteen 
- koira kiipeää pelastettavan päälle 
- ohjaaja kiristää vetoköyttä köyden luovutuksen jälkeen 
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli yhden (1) metrin päähän 

veneestä/maalista 
 

 
Virhepisteet per liike:  
- yli kaksi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä - 1 p 
- vientiköysi tai -esine annetaan uudelleen koiralle lähetettäessä, -5 p 
- koira tarttuu vientiköyteen uudelleen luovutuksen jälkeen –5 p 
- maalilinjan sivuutus, -1 p/sivuutettu alkava metri 
- koira jättää köyden/veneen/pelastettavan alle yhden (1) metrin päästä 

maalista/veneestä, -10 p 
- varaslähtö, -5 p 
- koira ei luovuta vientiköyttä ensimmäisellä yrityksellä –5 p 

 
 
Ansiopisteet:  Maksimipisteet 100. 
 
90 - 100 pistettä 1. tulos 
80 - 89 pistettä 2. tulos 
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty) 
 
 
 


