Ajuekoe pähkinänkuoressa
Koepäivänä ilmoittaudutaan ensin toimistolle ja sieltä siirrytään
eläinlääkärin tarkastukseen. Ajuekokeessa koetoimikunta voi arpoa
alkuerien juoksujärjestyksen etukäteen joten perinteistä maastokokeessa
tapahtuvaa arvontaa ei välttämättä ole kisapaikalla. Tämä voi kuulostaa
ihmeelliseltä, mutta siihen on aivan looginen selitys. Koska kaikki koirat
kisaavat samassa luokassa, voitaisiin arvonta muuten suorittaa vasta kun
kaikki koirat ovat käyneet eläinlääkärissä.
Isommalla koiramäärällä tämä venyttäisi ensimmäisen lähdön aloittamista.
Eli on myös kilpailuttajaystävällisempää, että arvonta voidaan suorittaa
etukäteen.
Eläinlääkärin jälkeen ajueet siirtyvät lähtöpaikalle ja lähdöt tapahtuvat
lähettäjän ohjeiden mukaisesti. Lähtö tapahtuu liikkeestä.
Koirien tullessa koealueelle, niitä lähdetään kuljettamaan lähettäjän
ohjeiden mukaiseen suuntaan. Lähetyksessä koiraa voi taluttaa
kaulapannasta tai toinen vaihtoehto on hankkia liina tai ns slippipanta jolla
koira on helppo lähettää. Tavallisesta lukollisesta taluttimesta irrottaminen
voi olla hankalaa ja hidastaa koiran liikkeelle lähtöä. Liinaa käytettäessä
tulee ottaa huomioon liinan pituus, ettei naru sotkeudu
koiran jalkoihin. Koirat voi lähettää matkaan yksin tai useamman ohjaajan
toimesta, tämä on omistajan oma valinta.
Vieheen lähtiessä liikkeelle koirat lasketaan vapaaksi ilman erillistä käskyä
lähettäjältä. Lähtötilanteessa pyritään jäljittelemään aidossa
metsästystilanteessa tapahtuvaa riistan pakoa joten viehe voi lähteä myös
piilosta.
Tuomarit perustavat arvostelunsa seitsemään osa-alueeseen: nopeus,
innokkuus ja seuraaminen, ketteryys, kiinniotto, yhteistoiminta,
käyttäytyminen hihnassa ja käyttäytyminen irti.

Arvosteluperusteet löytyvät tarkemmin säännöistä. Kärjistetysti voi sanoa
että hyvässä ajueessa koirien nopeus on oltava huippua ja ajueen tasainen
ettei esim yksi koirista putoa rytmistä ja jää jälkeen tai joku koirista vedä
ajuetta soolona niin ettei toiset pysy tahdissa mukana. Kaikkien on myös
osallistuttava ajamiseen aktiivisesti. Koirien tulisi hallita juoksunsa koko
ajan ja yhteistoiminnan tulee olla saumatonta sekä roolien vaihdella ajon
aikana. Kiinniotossa useamman koiran tulee osallistua kiinniottoon ja ajon
päättyessä koirien tulisi jäädä vieheelle odottelemaan kiinniottoa tai tulla
kutsusta omistajan luo kytkettäväksi.
Hyväksytty koetulos on puolet (50%) maksimipistemäärästä. Päästäkseen
finaaliin on saatava hyväksytty tulos.
Alkuerien jälkeen finaaliin päässeet koirat käytetään
eläinlääkärintarkastuksessa ja finaalien lähtöjärjestys arvotaan kisapaikalla.
Finaaleissa rataa tulee muuttaa oleellisesti, joten samaa rataa ei
ajuekokeessa juosta päinvastaiseen suuntaan.
Finaalien jälkeen alkuerän ja finaalin pisteet lasketaan yhteen ja tästä
tulee ajueen kokonaispisteet. Ajuekokeessa sertifikaatti voidaan myöntää
ajueen koirille jotka saavuttavat vähintään ¾ (kolme neljäsosaa)
maksimipistemäärästä

