Ehdotus Vuoden Harrastuskoirakilpailujen säännöiksi

Taustaa
Yhdistyksemme on palkinnut vuoden aikana menestyneitä sennenkoirakoita useassa eri
harrastuslajissa ja kunkin lajin osalta on ollut omat säännöt. Nämä säännöt ovat poikenneet
toisistaan esimerkiksi osallistumisvaatimusten osalta. Joissakin lajeissa ei ole ollut lainkaan
kirjallisesti määritetty osallistumisvaatimuksia. Myös pistelaskusäännöt ovat perusteiltaankin
poikenneet toisistaan olennaisesti.
Eri harrastuskoirakilpailuissa on aiemmin muutoksia tehty hallituksen kokouksen päätöksellä eikä
yhdistyksen vuosikokouksessa. Lisäksi asiasta on kuultu etukäteen yhdistyksen jäseniä yleensä
alajaostojen kautta. Sääntömuutosten tekemisestä ei kuitenkaan ole erikseen kirjattu mihinkään
ohjetta.

Esityksen pääsisältö
Tarkoituksena on nyt koota kaikkien harrastuslajien osalta säännöt yhteen pakettiin. Tällöin kaikkia
lajeja koskevat yhteiset osiot eli osallistumisoikeutta, tulosten toimittamista ja sääntöjen
muuttamista koskevat osiot ovat kaikille itsenäisille lajikilpailuille yhteiset. Kunkin lajin kohdalla
määritetään erikseen tälle lajille omat pistelaskusäännöt.
Muodostamme siis yhden dokumentin ”Vuoden Harrastuskoirakilpailut”, jossa on eri lajikilpailujen
yhteiset sääntöosat ja kunkin lajikilpailun omat itsenäiset pistelaskusäännöt. Yhdistyksemme ei siis
jatkossakaan jaa palkintoa ”Vuoden Harrastuskoiralle” vaan erikseen kussakin lajissa (eli
esimerkiksi Vuoden Tokokoira-palkinnon ja Vuoden Vesipelastuskoira-palkinnon).
Pistelaskusääntöjä tehtäessä on haluttu lisäksi yhtenäistää sääntöjä näiltäkin osin siinä määrin kuin
se on mahdollista. Lajit poikkeavat toisistaan monessa kohdin, joten tämä näkyy väkisinkin myös
pistelaskusääntöjen eroissa tietyiltä osin.
Pistelaskusäännöissä samalla tavalla on määritetty mm:
-

Arvokilpailuista saa pisteitä siinä mitassa kuin niitä ko. lajeissa järjestetään.
Arvokilpailuista korkeimmat pisteet saa kansainvälisistä kilpailuista, sitten SM-kokeista,
sitten Sennen-mestaruuskokeista ja vähiten lisäpisteitä saa piirimestaruuskokeista
Tasapistetilanteita varten samat säännöt (poikkeuksena osin agility)
Lisäpisteitä ei saa valioarvosta, koulutustunnuksista eikä luokkanousuista

NoseWorkista tuli Kennelliiton alainen virallinen laji 1.1.2020. Siten haluttiin perustaa oma Vuoden
NoseWork-kilpailu myös tätä lajia varten yhdistyksellemme. Vuoden Pelastuskoirakilpailun
sääntömme oli myös vanhentunut ja sitä haluttiin uudistaa voimakkaasti.

Aiempi kuuleminen
Näitä sääntömuutoksia laativat alkuvuodesta 2020 yhdistyksen toko- ja rally-tokovastaava Vesa
Kallio, agilityvastaava Sonja Pajalin, muiden lajien koulutusvastaava (ja yhdistyksen puheenjohtaja)
Ari Ruuska sekä jäsenet Heli Herranen ja Anu Perttunen. Tehty sääntömuutosehdotus laitettiin
kommentointikierrokselle 29.2.2020 kaikkien alajaostojen puheenjohtajille, jotta nämä kuulevat
asiassa omia jäseniään.
Yhdistyksen johtokunta määräsi kuulemisen jälkeen, että em. henkilöt jatkavat ehdotuksen
työstämistä ja tekevät parannetun version sääntömuutosehdotuksesta.
Kommentteja saimme yhteensä kuudelta yhdistyksemme jäseneltä. Kommenteissa itse
perusuudistusta pidettiin hyvänä. Tietyissä yksityiskohdissa ehdotettiin kuitenkin muutoksia. Suuri
osa muutosehdotuksista johti ehdotuksemme päivittämiseen. Muutoksia tuli sen verran
olennaisessa määrin, että katsottiin tarkoituksenmukaiseksi suorittaa uusi kuuleminen.

Olennaisimmat muutokset verrattuna ensimmäisessä kuulemisessa esiteltyyn versioon
-

-

-

-

Yleisen osion (osallistumisoikeus, tulosten toimittaminen ja sääntöjen muuttaminen)
tekstejä selkeytettiin
Tulosten julkaisulle asetettiin määräaika (tammikuun 31. päivä)
Sääntömuutoksen osalta lisättiin vaatimus siitä, että myös yhdistyksen nettisivuille tulee
asiasta laittaa ilmoitus. Tämä palvelee etenkin niitä yhdistyksen jäseniä, jotka eivät ole
minkään alajaoston jäseniä ja mahdollistaa heillekin asian kommentoinnin.
Lisättiin jokaisen lajin kohdalle määritys siitä mitä tehdään tasatilanteissa
Lisättiin pistelaskusääntöihin täsmennys, että sijoittumisesta arvokisoissa saa pisteitä
sijoittuessaan omassa luokassaan. Ei tarvitse siis sijoittua esim. Tokossa korkeimman
luokan top kolmoseen vaan vastaavat lisäpisteet saa myös vaikkapa alokasluokassa
sijoittumisesta SM-kokeessa.
Koiratanssikilpailuun lisättiin lisäpisteet piirimestaruuskisoista ja kv-kilpailuista
Vesipelastuskilpailun pisteitä soveltuvuuskokeen osalta korotettiin
Yhtenäistettiin eri lajien pistelaskusääntöjä siinä, että myös Tokon osalta lasketaan viiden
parhaan kokeen/kilpailun tulokset (eikä kolmen). Sen sijaan Koiratanssissa ja NoseWorkissa
lasketaan kolmen parhaan kokeen tulokset, koska näissä lajeissa valtakunnallisesti
järjestetään (ainakin toistaiseksi) vain vähän kokeita.
Aiemmassa ehdotuksessa arvokisojen pisteytys oli hyvin erilaista eri lajeissa. Esimerkiksi
Tokossa arvokisoista olisi suhteessa saanut huomattavasti pienemmät lisäpisteet kuin
vaikkapa rally-tokossa. Uudessa sääntöehdotuksessa yhtenäistettiin samankaltaisten lajien
Tokon, rally-tokon, koiratanssin ja NoseWorkin arvokisapisteytystä (prosentuaalisesti
suhteutettuna lisäpisteet ovat samalla tasolla). Sen sijaan agilityssä on selvästi korkeimmat

-

arvokisalisäpisteet suhteutettuna johtuen siitä, että laji on muita huomattavasti enemmän
harrastettu ja kilpailumuotoisuus on lajissa muita harrastuslajeja suurempi. Hieman
isommat lisäpisteet on myös pk-lajeissa ja vesipelastuksessa johtuen siitä, että näissä
lajeissa arvokilpailuissa kilpaillaan vain lajin ylimmässä luokassa ja näiden lajien
peruspisteet ovat kohtalaisen matalat, jolloin arvokisapisteet ovat herkästi suhteessa
korkeat.
Vuoden Agilitykoirakilpailussa muutokset
o Lisäpisteet sijoittumisesta Sennenmestaruuskilpailussa
o Poistettiin maininta siitä, että SM tai kv-kokeissa sijoittumisesta saisi suoraan
Vuoden Agilitykoiran tittelin. Sen sijaan näissä kilpailuissa sijoittumisesta saa
erittäin suuret lisäpisteet.
o Lisäpisteet osallistumisoikeuden saavuttamisesta saa lisäpisteet myös kvarvokisoista eikä vain SM-kilpailusta
o Pistelaskusääntöä tasatuloksen osalta täsmennettiin

Toinen kommenttikierros
-

-

-

Päivitetty versio sääntömuutosehdotuksesta sekä tämä selvitys (lukuun ottamatta toki tätä
kappaletta) lähetettiin alajaostojen puheenjohtajille sähköpostilla, päivitettiin
alajaostovetäjien fb-sivulle sekä tallennettiin yhdistyksen nettisivuille 15.5.2020.
Määräaikaa kommentoinnille annettiin 31.5.2020 asti.
Ainoa
muutosehdotus
toisen
kommentointikierroksen
perusteella:
Vuoden
Vesipelastuskoirakilpailussa Soveltuvuuskokeesta saatavat pisteet nostetaan täysin
samanarvoisiksi kuin alokasluokasta saatavat pisteet. Tämä johtuu siitä, että nykyään
Vepessä soveltuvuuskoe on sisällöltään täysin alokasluokkaa vastaava ja Soven tulos
lasketaan alokasluokan tulokseksi.
Yhtään muuta kommenttia ei tullut, minkä perusteella olisi edes toivottu sääntöjä
muokattavan.

Sääntöjen voimaanastuminen
Vain yksi henkilö ensimmäisessä kuulemisessa otti kantaa sääntöjen voimaanastumisen
ajankohtaan. Hän halusi, että säännöt tulisivat voimaan vasta vuoden 1.1.2021 alusta. Pitkällisen
pohdinnan jälkeen sääntömuutosehdotusta laativa toimikunta päätyi siihen, että edelleen
esitämme sääntöjen tulevan voimaan jo takautuvasti eli 1.1.2020 alkaen. Perusteina tähän ovat:
-

-

Suurin osa koe- ja kilpailuvuodesta on edelleen edessä siinä vaiheessa, kun säännöt
astuisivat voimaan. Koronaviruksen takia kokeita ja kilpailuja on voitu järjestää tämän
vuoden aikana vain ajalla 1.1.-12.3.2020. Siten käytännössä näiden sääntöjen takautuvuus
vaikuttaa varsin lyhyen ajanjakson osalta
Vuoden NoseWork-kilpailu tulisi joka tapauksessa uutena lajina voimaan 1.1.2020 alusta.
Vuoden Pelastuskoirakilpailun osalta vanhat säännöt olivat olennaisesti vanhentuneet ja
näiden osalta myös on selvä tarve uudistaa säännöt jo vuoden alusta lukien

-

Pistelaskusääntöihin
muiden
lajien
osalta
ei
olennaisia
muutoksia
ns.
peruskokeiden/kilpailujen osalta ole juuri määritetty. Arvokilpailut järjestetään joka lajissa
vasta näiden sääntöjen hyväksynnän jälkeen. Arvokilpailujen pistelaskuissa on olennaisia
muutoksia näissä säännöissä.

Toivomme vastaajilta ja etenkin jokaiselta alajaostolta kannanottoa siihen, että voivatko nämä
säännöt mielestänne tulla voimaan jo 1.1.2020 alkaen.

