PIENPETOTESTI – KÄYTÄNNÖN OHJEET
Pienpetotesti on Suomen Laikajärjestö ry:n ja Suomen Pystykorvajärjestö
ry:n rotujen oma testi koirien metsästysominaisuuksien esiin saamiseksi.
Kyseessä ei ole Kennelliiton virallinen koe.

Tuleeko testin arvostelijalla olla tuomarikortti?
Se on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Niin ikään rotujärjestön tai
Kennelliiton jäsenyys ei ole testin arvostelemisen kannalta pakollista.
Tarkistetaanko koiran rokotukset?
Kyllä, testin arvostelija tarkistaa koiran rokotusten voimassaolon rokotuskirjasta. Metsästyskoirien rokotukset on oltava kunnossa myös metsästyslain mukaan.
Mitä testissä arvostellaan?
1) Koiran hakua / jäljitystä
2) Koiran haukkutyöskentelyä
3) Pakenevan riistan seuraamista
Katso tarkempi arvosteluohjeistus järjestöjen yhdessä laatimasta ohjeesta.
Miten arvostelulomake täytetään?
Testin arvostelija perehtyy arvostelulomakkeeseen etukäteen ja
täyttää sitä testin edetessä.
Mikä on testin arvostelijan vastuu?
Arvostelija vakuuttaa omalla allekirjoituksellaan testin tietojen olevan
todenperäisiä. Arvostelija on myös tarvittaessa valmis vastaamaan Laikajärjestön yhteyshenkilön kysymyksiin jälkikäteen.
Miten menetellään tilanteessa, jossa koiran ohjaaja ja
arvostelija ovat eri mieltä testisuorituksesta?
Erimielisyydet koiran työskentelystä ratkaistaan metsässä.
Arvostelijalla on testin kulun kannalta päätösoikeus koiran
työskentelyä ja koko testin hyväksymistä koskien.
Muistutamme, että kyseessä on mukava ja antoisa harrastus!
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Kuka testin arvostelee?
Arvostelun suorittaa lomakkeen täyttöön etukäteen perehtynyt, metsästystä harrastava henkilö, joka toimii testin niin sanottuna tuomarina/
arvostelijana.

Koe- ja kilpailutoiminnan ohjeistus testin suorittamiseksi

Pitääkö testiin ilmoittautua?
Testiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Testi suoritetaan
normaalin metsästyksen tai koiran koulutuksen yhteydessä.
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HUOM! Arvostelulomakkeen mukana lähetetään koirasta myös sopiva
poseerauskuva. Kuva otetaan hännän puolelta, koiran tasolta otettuna.
Varmista kuvaukselle hyvä ja rauhallinen tausta.
Lähetetäänkö arvostelulomake tuloksesta riippumatta?
Kyllä. Arvostelulomake tulee aina lähettää yhteyshenkilölle, kun
riista on testin aikana löydetty jäljityksen päätteeksi,
työskenteli koira sillä tai ei. Myös niissä tilanteissa kun jälki loppuu
esimerkiksi maakomoon, eikä koira reagoi reiällä.
Mitä pienpetotestin tuloksilla tehdään?
Testitulokset tallennetaan järjestön oman koe- ja kilpailutoimikunnan
toimesta. Kopiot testituloksista lähetetään myös rotujen jalostustoimikuntien käyttöön. Kukin jalostustoimikunta voi ottaa testin tulokset huomioon
toiminnassaan parhaaksi katsomallaan tavalla.
Keneltä saan lisätietoja?
Järjestön omalta koe- ja kilpailutoimikunnalta, yhteyshenkilöinä
pienpetotestiasioissa:
Voitto Pulkkinen
puh.050 458 3741
pulkkinenvoitto@gmail.com

Pekka Kuismin
puh. 040 504 0320
pekuismin@gmail.com
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2) Tai skannattuna sähköpostitse:pulkkinenvoitto@gmail.com

Koe- ja kilpailutoiminnan ohj eistus testin suorittamiseksi

Kenelle arvostelulomake lähetetään?
Lomake lähetetään koe- ja kilpailutoimikunnan vetäjälle Voitto Pulkkiselle
1) Joko paperipostina osoitteella:Voitto Pulkkinen
Linnapekintie 287
07280 ILOLA

