Kestävyyskoe eli AD koe
SÄÄNNÖT
1. Tarkoitus
Kestävyyskokeen tarkoitus on antaa näyttö siitä, että koira kykenee suoriutumaan määrätyn
tasoisesta fyysisestä rasituksesta vailla suurempia väsymysoireita. Koiran rakenteen kohdalla tämä
vaadittu rasitus voi muodostua vain juoksusuorituksista, joista tiedämme, että ne asettavat
suurempia vaatimuksia koiran sisäelimille, varsinkin sydämelle ja keukoille sekä varsinaisille
liikuntaelimille. Juoksusuoritukset tuovat myös koiran muita ominaisuuksia esiin, kuten
temperamentin ja kovuuden. Jos koira suoriutuu kokeesta vaivatta, on se todiste koiran
terveydestä sekä siitä että koiralla on toivomiamme ominaisuuksia.
Koe on tarkoitettu vain Suomessa rekisteröidyille koirille ja omistajan tai omistajien tulee olla
Suomen Bokseriyhdistys ry:n – Finlands Boxerförening rf:n jäseniä.
2. Ilmoittautuminen
Kokeen järjestäjänä toimii Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry. Alaosastot voivat
anoa Suomen Bokseriyhdistyksen hallitukselta kokeen järjestysoikeutta. Kokeen
järjestämispäivämäärä on viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen koetta ja samalla on
ilmoitettava kokeesta vastaavan henkilö sekä ehdotus kokeen vastaavasta tuomarista johon
hallituksella on veto-oikeus.
Koiria kokeeseen ilmoitettaessa on annettava koirasta seuraavat tiedot: koiran rekisterikirjassa
oleva koko nimi ja rekisterinumero sekä koiralla jo mahdollisesti olevat koulutustunnukset, koiran
sukupuoli, syntymäaika, koiran kasvattajan ja koiran omistajan nimi ja osoite.
Kestävyyskokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista, Suomen Bokseriyhdistystä tai kokeen
järjestänyttä alaosastoa ei voida panna vastuuseen, mikäli kokeesta on koiran ohjaajalle tai koiralle
fyysistä vahinkoa.
Kokeeseen voi osallistua korkeitaan 20 koiraa yhtä tuomaria kohden. Jos kokeeseen osallistuu yli
20 koiraa, on kokeeseen kutsuttava toinen tuomari. Kokeeseen on osallistuttava vähintään kolme
(3) koiraa. Osallistumisen alaikäraja on 14kk.
Koirien on oltava täysin terveitä ja hyvin treenattuja. Sairaita tai heikossa kunnossa olevia koiria,
kantavia tai imettäviä narttuja ei saa hyväksyä kokeeseen. Kiima-aika ei ole este kokeen
suorittamiselle. Kokeen alussa on osallistujien ilmoittauduttava kokeen tuomarille koiran istuessa
perusasennossa ohjaajansa vierellä kun koiran ohjaajan ja koiran nimi huudetaan.
Kokeeseen osallistujien on esitettävä koiran rekisterikirja. Tuomarin on yhdessä kokeesta
vastaavan henkilön kanssa todettava, että koira on hyvässä kunnossa. Väsyneiltä ja haluttomilta
vaikuttavat koirat on suljettava pois kokeesta. Koiran ohjaajan on käyttäydyttävä kokeen aikana
hyvän urheiluhengen mukaisesti. Koiran ohjaaja, joka rikkoo tahallisesti kokeen sääntöjä, on
suljettava kokeen ulkopuolelle. Päätöksen kaikissa tapauksissa tekee tuomari. Päätöksestä ei voi
valittaa.
3. Arvostelu
Kokeessa ei anneta pisteitä tai numeroita, pelkästään joko ”suorittanut” tai ”ei suorittanut”.
”Suorittanut” –arvion saaneen kohdalla myönnetään koiralle tunnut AD (lyhennys sanasta
Ausdauer – kestävyys).

4. Maasto
Koe on suoritettava mahdollisimman erilaisilla kaduilla ja teillä.
5. Kokeen kulku
Suoritettavan matkan pituus on 20 km, jonka koirat juoksevat 12 – 15 km tuntivauhtia.
5.1. Juoksuharjoitus
Koiran on (yleisten liikennesääntöjen mukaisesti) juostava normaalia ravia kytkettynä polkupyörän
vierellä ohjaajansa oikealla puolella. Liian kiirehtivää juoksutapaa on vältettävä. Koiran remmi on
pidettävä vastaavasti löysällä, jotta koiralla on mahdollisuus sovittaa juoksunsa käytettyyn
vauhtiin. Lievä vetäminen taluttimesta ei ole virhe paitsi jos koira joutuu koko ajan vetämään
ohjaajaa.
Kun koira on juossut 8 km, on pidettävä 15 minuutin tauko. Tänä aikana tuomarin on tarkkailtava
mahdollisia merkkejä koiran väsymyksestä. Koirat, joilla on voimakkaita väsymysoireita, on
suljettava pois kokeesta.
Tauon jälkeen juostaan seuraavat 7 km, jonka jälkeen pidetään 20 minuutin tauko. Tämän tauon
aikana koiralle on annettava mahdollisuus liikkua vapaasti ja vailla pakkoa. Ennen seuraavaa
juoksuosuutta tuomarin on tutkittava onko koirissa mahdollisia väsymyksen merkkejä ja onko
niiden tassuissa juoksuvaurioita. Koirat, jotka osoittavat voimakkaita väsymyksen merkkejä tai
joiden tassut on juostu haavaumille, on suljettava kokeen ulkopuolelle.
Juoksuosuuksien jälkeen on pidettävä 15 minuutin pituinen tauko. Tämän tauon aikana koiralle on
annettava mahdollisuus liikkua vapaasti ja ilman pakkoa. Tuomarin on tämän jälkeen todettava,
onko koiralla väsymyksen oireita ja ovatko sen tassut rikki.
Tuomarin ja kokeesta vastaavan henkilön on seurattava koirien juoksuttamista mikäli mahdollista
koirien perässä joko polkupyörillä tai henkilöautolla ajaen. Koirista juoksuosuuksien aikana tehdyt
havainnot on kirjattava muistiin.
Koirien juoksuosuuksia seurataan henkilöautosta käsin, jotta ne koirat jotka eivät selvästikään
selviä kestävyyskokeesta voidaan kuljettaa paikalta autolla.
Koetta ei ole suoritettu siinä tapauksessa, jos koiralta puuttuu kaikkinainen temperamentti ja
kovuus tai sillä on epätavallisen voimakkaita väsymysoireita ja jotka eivät pysty suoriutumaan
juoksuosuuksista 12 kilometrin tuntivauhtia, vaan tarvitsevat matkaan tuntuvasti enemmän aikaa.
5.2. Tottelevaisuusosuus
Juoksuosuuksien jälkeen on koirien ohjaajien kokoonnuttava tuomarin ohjeita noudattaen ja
koirien ollessa ohjaajiensa sivulla.
Tuomarin ohjeiden mukaisesti on kaikkien kokeeseen osallistujien suoritettava noin 10 minuutin
ryhmäosuus jonka aikana koirat suorittavat kytkettynä kaikki eri käyntilajit ja käännökset
(kokeeseen ei sisälly hyppyjä eikä laukauksia).
5.3. Kokeessa huomioitavaa
Ulkoilman lämpötila ei saa, mikäli mahdollista, nousta yli 22 C.

