
 

Suomen Sveitsinpaimenkoirat – Finlands Sennenhundar ry.  

 

Tokon ja Rally-tokon mestaruuskilpailujen säännöt 

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2021. 

Näissä säännöissä määritetään osallistumisoikeus ja pisteidenlaskenta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n 

tottelevaisuuskokeen mestaruuskokeeseen ja rally-tokon mestaruuskilpailuun. Näissä säännöissä 

kumpaankin em. viitataan jatkossa termillä ”mestaruuskilpailu”.  

 

Osallistumisoikeus 

Mestaruuskilpailuihin osallistuakseen koiran tulee olla rekisteröity Suomeen ja sveitsinpaimenkoirarotuinen. 

Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n jäsen. 

Yksilömestaruuden voi voittaa vain virallisessa luokassa kilpaileva koirakko. Epäviralliseen luokkaan (ns. 

mölliluokkaan) osallistuakseen koira ei ole saanut osallistua aiemmin kyseisen lajin viralliseen 

kokeeseen/kilpailuun. Mölliluokkaan osallistuva koirakko voi osallistua joukkuekilpailuihin. 

 

Joukkuekilpailut 

Mestaruuskilpailuissa järjestetään kaksi erillistä joukkuekilpailua: alajaostojen välinen joukkuekilpailu ja 

kasvattajien (kennelien) välinen joukkuekilpailu. Sama koirakko voi osallistua erikseen sekä 

alajaostokilpailuun että kasvattajakilpailuun.  

Joukkueen muodostaa 3-5 koirakkoa, joista vähintään yhden tulee osallistua viralliseen luokkaan.  

Alajaostojoukkuekilpailussa joukkueen muodostavat kyseisen alajaoston toimintaan osallistuvat tai muutoin 

kyseisen alajaoston omakseen tuntevat. Ohjaaja ja koira voi olla jäsenenä vain yhdessä alajaostojoukkueessa. 

Kasvattajajoukkueen jäsenten tulee edustaa samaa kotimaista kenneliä eli koirien tulee olla kasvattajan 

kennelnimen omaavia kasvatteja. Lisäksi joukkueessa voi olla jäsenenä kennelin omistajan koira, jolla on 

Suomessa teetetty pentue kyseisellä kasvattajanimellä. Joukkueessa tulee olla vähintään yksi kasvattajan 

kennelnimen omaama oma kasvatti. Samassa kasvattajajoukkueessa voi olla useammankin sennenrodun 

edustajia. Sama koira voi olla jäsenenä vain yhdessä kasvattajajoukkueessa. Kasvattajajoukkueen 

joukkueenjohtajan tulee hankkia kasvattajalta lupa kasvattajanimen käyttöön kasvattajakilpailussa.  

 

Epävirallinen luokka 

Epävirallisessa luokassa eli mölliluokassa tuomarin tulee olla joko ko. lajin virallinen tuomari tai muu henkilö, 

jolla kokemuksensa ja osaamisensa perusteella on erinomaiset tiedot ko. lajin arvostelusta.  



Mölliluokassa sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkia samoja sääntöjä ja soveltamisohjeita kuin kyseisen lajin 

virallisessa luokassa. Arvostelussa huomioidaan, että mölliluokan pisteet huomioidaan myös 

joukkuekilpailujen pisteidenlaskussa. Mölliluokassa suoritetaan samat liikkeet kuin tottelevaisuuskokeen 

alokasluokassa ja rally-tokossa alokasluokan rata. Rally-tokon mestaruuskilpailussa virallinen alokasluokan 

rata ja mölliluokan rata voivat olla täysin samat (jos kilpailun virallinen tuomari arvostelee kummatkin). 

Virallisiin luokkiin verrattuna mölliluokassa voi olla seuraavia eroja: 

- Mölliluokassa yleinen arvostelutaso on hieman lievempää kuin alokasluokassa. Arvostelutaso ei 

kuitenkaan saa poiketa virallisen kokeen/kilpailun tasosta erittäin merkittävästi. 

- Mölliluokkaan saa osallistua myös kymmentä kuukautta nuorempi koira, kunhan Suomen 

Kennelliitto ry:n rokotusmääräyksistä on huolehdittu 

- Möllitoko 

o Koiran palkkaaminen liikkeen aikana on sallittua, mutta tällöin ko. liikkeestä voi saada 

enintään 5 pistettä. 

o Koiran palkkaaminen liikkeiden välissä on sallittua, mutta tällöin koirakko voi saavuttaa 

kokonaisvaikutuksesta enintään 8 pistettä. 

o Paikallamakuun etäisyys on viisi metriä. Täydet pisteet koirakko voi saada, mikäli etäisyys 

koiran ja ohjaajan välillä on viisi metriä ja koira on kytkemättä. Mikäli koira on kytkettynä, 

voi matka olla lyhyempi ja tällöin voi koirakko saavuttaa maksimissaan 8 pistettä 

- Möllirally-toko 

o Koiran palkkaaminen radalla on sallittua, mutta tästä seuraa -1p / nami 

o Käytettävä rata voi olla vajaamittainen alokasluokan rataan verrattuna 

 

Tottelevaisuuskokeen ns. veteraanisääntö 

Tottelevaisuuskokeen koeohjeen mukaan: Koiralla, täytettyään 8 vuotta, ei ole siirtymisvelvoitetta ylempään 

luokkaan, lukuun ottamatta alokasluokasta avoimeen luokkaan. Koira, täytettyään 10 vuotta, saa siirtyä 

kilpailemaan alempaan luokkaan, ei kuitenkaan alokasluokkaan. 

Tottelevaisuuskokeen mestaruuskokeessa yksilömestaruutta voi tavoitella ja joukkuekilpailuihin osallistua 

em. veteraanisääntöjen mukaisesti osallistuvat koirakot. Veteraanisääntöä soveltavan koirakon pisteitä 

korjataan seuraavasti:  

- Omassa luokassaan kisaavan pisteitä ei korjata 

- Mikäli koirakko kilpailee yhtä luokkaa alemmassa luokassa kuin jossa on aiemmin kilpaillut, 

vähennetään koirakon pisteitä 20 pisteellä kertoimien laskemisen jälkeen (esim. evl-koirakon 

kilpaileminen voi-luokassa tai voi-koirakon kilpaileminen avoimessa luokassa) 

- Mikäli koirakko kilpailee kahta luokkaa alemmassa luokassa kuin jossa on aiemmin kilpaillut, 

vähennetään koirakon pisteitä 30 pisteellä kertoimien laskemisen jälkeen (evl-koirakon kilpaileminen 

avoimessa luokassa) 

 

Mestaruuskilpailujen järjestäminen 

Tavoitteena on, että mestaruuskilpailuja järjestetään vaihdellen eri puolilla Suomea. Mestaruuskilpailun voi 

järjestää jokin alajaosto edustaen Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:tä (tai tämän rekisteröityä alajaostoa 

omana yhdistyksenään). Lisäksi mestaruuskilpailun järjestäminen voidaan sisällyttää ulkopuolisen 



yhdistyksen järjestämän kokeen/kilpailun yhteyteen ja tällöin jokin alajaosto tai jotkin yhdistyksen jäsenet 

ottavat vastatakseen näiden sääntöjen noudattamisesta tämän kokeen/kilpailun yhteydessä. 

Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry tukee mestaruuskilpailuja järjestävää alajaostoa maksamalla ko. alajaostolle 

järjestämispalkkiota 200 euroa per mestaruuskilpailu. Yhdistys ei korvaa alajaostolle mahdollisesti 

muodostuvaa tappiota mestaruuskilpailun järjestämisestä (yli em. 200 euron). Mikäli mestaruuskilpailu 

tuottaa voittoa, saa alajaosto pitää sekä voiton että järjestämispalkkion.  

Mikäli mestaruuskilpailu järjestetään jonkin muun yhdistyksen kuin Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:n / 

tämän rekisteröidyn alajaoston toimesta, maksaa yhdistys johtokunnan hyväksymän summan mukaiset 

mestaruuskilpailun palkinnot (max 200 euroa). 

 

Muut ohjeet 

Mestaruuskilpailut on suositeltavaa järjestää rajattuna vain sveitsinpaimenkoirille. Taloudellisista syistä 

johtuen (eli vähäistä osallistujamäärää odottaen) voidaan koe/kilpailu järjestää myös avoimena muille 

roduille, mutta tällöin on suotavaa, että etusija olisi sveitsinpaimenkoirilla. Mestaruuskilpailu voidaan 

järjestää myös yhteistyössä toisen rotujärjestön kanssa, jolloin samassa kokeessa tai kilpailussa jaetaan 

kahden tai useamman eri rotujärjestön rotumestaruudet erikseen. 

Mestaruuskilpailuissa yksilömestari palkitaan kiertopokaalilla sekä muulla tavarapalkinnolla. 

Joukkuekilpailuissa palkitaan kolmeen parhaaseen joukkueeseen osallistuneet koirakot. Tokossa kunkin 

luokan kolme parasta sveitsinpaimenkoiraa palkitaan, vaikka palkittavat koirat eivät olisi saaneet tulosta. 

Rally-tokossa kunkin luokan kolme parasta tuloksen saavuttanutta sveitsinpaimenkoiraa palkitaan.  

Yksilömestaruuden voittaja kirjoittaa koirastaan ja tiestään mestaruuteen kuvauksen/kertomuksen, mikä 

tallennetaan yhdistyksen nettisivuille.  

 

Näiden sääntöjen muuttaminen 

Koulutusvastaava tai yhdistyksen muu jäsen voi laatia ehdotuksen näiden sääntöjen tai niiden jonkin osan 

muuttamisesta Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry:lle. Sääntöehdotus tulee toimittaa koulutusvastaavalle ja 

kaikkien toiminnassa olevien alajaostojen puheenjohtajille lausuntoa varten. Alajaostojen puheenjohtajat 

edustavat harrastajakenttää ja heidän tulee kuulla tarpeeksi katsomallaan laajuudella oman alueensa ko. lajin 

harrastajia. Lisäksi sääntöehdotus tulee laittaa esille yhdistyksen nettisivuille. Sääntöehdotus ja siihen saadut 

lausunnot tulee toimittaa yhdistyksen johtokunnalle. Johtokunta hyväksyy tai hylkää kokouksessaan saadun 

ehdotuksen ottaen huomioon annetut lausunnot. Mikäli annettujen lausuntojen pohjalta 

sääntömuutosehdotusta muokataan olennaisesti, tulee suorittaa kuuleminen uudestaan, edellä kuvattua 

tapaa noudattaen. 

Jotta sääntömuutosehdotus voi tulla sovellettavaksi seuraavassa mestaruuskilpailussa, tulee johtokunnan 

hyväksyä sääntömuutos viimeistään kolme kuukautta ennen kyseistä mestaruuskilpailua.  

  



Tokon mestaruuskokeen pisteidenlasku (Sennenmestaruustoko) 

Yksilökilpailu 

Pistelaskennassa halutaan antaa jokaisessa virallisessa luokassa kilpailevalle mahdollisuus tavoitella 

mestaruutta. Koska luokkien vaatimustasot ja enimmäispisteet eivät ole samat, käytetään seuraavanlaista 

pistetasausta: 

ALO-luokan yhteistulos x 1,2 

AVO-luokan yhteistulos x 0,9 

VOI-luokan yhteistulos x 1,0 

EVL-luokan yhteistulos x 1,1 

 

Mestaruuden voittaa paras I-tuloksen saanut koira. Jos useammalla koirakolla on sama pistemäärä, voittaa 

mestaruuden ylemmässä luokassa kilpaillut 1-tuloksen saanut koirakko. Jos saman pistemäärän saavuttaneet 

koirakot ovat samassa luokassa, ratkaisevat osasuoritusten pisteet seuraavasti: Koira, jolla on eniten täysiä 

pisteitä (10 p), voittaa. Jos tämäkin menee tasan, voittaa koira, jolla on eniten 9,5 p arvoisia osasuorituksia 

jne. Tasatilanteessa mestaruus jaetaan.  

Jos I-tuloksia ei ole, voittaa mestaruuden paras II-tuloksen saanut koira. Jos II-tuloksenkaan saaneita koiria ei 

ole, mestaruuden voittaa paras III-luokan koira. Jos yksikään koira ei saa tulosta, ei mestaruutta jaeta.  

 

Joukkuekilpailut 

Yhteispisteisiin lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koirakon tulokset joista vähintään yksi on virallisen 

luokan tulos. 

Pistetasaus joukkuekilpailussa: 

Mölliluokan yhteistulos x 1,0 

ALO-luokan yhteistulos x 1,2 

AVO-luokan yhteistulos x 0,9 

VOI-luokan yhteistulos x 1,0 

EVL-luokan yhteistulos x 1,1 

  



Rally-tokon mestaruuskilpailun pisteidenlasku (Sennenmestaruusrally-toko) 

Yksilökilpailu 

Pistelaskennassa halutaan antaa jokaisessa virallisessa luokassa kilpailevalle mahdollisuus tavoitella 

mestaruutta. Koska luokkien vaatimustasot eivät ole samat, käytetään seuraavanlaista pistetasausta: 

ALO-luokan yhteistulos x 1,1 

AVO-luokan yhteistulos x 1,2 

VOI-luokan yhteistulos x 1,3 

MES-luokan yhteistulos x 1,4 

 

Mestaruuden voittaa paras hyväksytyn tuloksen saanut koira. Jos useammalla koirakolla on sama pistemäärä, 

voittaa mestaruuden ylemmässä luokassa kilpaillut hyväksytyn tuloksen saanut koirakko. 

Jos saman pistemäärän saavuttaneet koirakot ovat samassa luokassa, mestaruuden saa paremman ajan 

saavuttanut koirakko. Jos parhailla koirakoilla on sama tulos ja aika, mestaruus jaetaan.  

Jos hyväksyttyjä tuloksia ei ole, mestaruutta ei jaeta.  

 

Joukkuekilpailut 

Yhteispisteisiin lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koirakon tulokset, joista vähintään yksi on virallisen 

luokan tulos. Jos useamman joukkueen tulos on yhtä suuri, mestaruuden voittaa se joukkue, jonka tuloksiin 

laskettavien koirien joukosta on saatu parhaimmat pisteet mestariluokassa. Mikäli em. pisteet ovat yhtä 

suuret, niin joukkue, jossa on paremman ajan mestariluokassa saavuttanut koirakko, voittaa. Mikäli 

tasapisteissä olevissa joukkueissa ei kolmen parhaan koirakon joukkoon sijoitu mestariluokan koiraa, niin 

mestaruus ratkeaa voittajaluokan koirien vertailun mukaan, mikä tapahtuu kuten mestariluokan koirien 

kesken. Vastaavasti voittajaluokankin koirien puuttuessa mestaruus ratkaistaan avoimen luokan koirien 

kesken ja avoimenkin luokan koirien puuttuessa mestaruus ratkaistaan alokasluokan koirien kesken. Mikäli 

eroa ei saada, niin rotumestaruus jaetaan joukkueiden kesken. 

Mikäli koirakko saa alle 70 pistettä, pistemääräksi katsotaan 0 eli ei tulosta.  

Pistetasaus joukkuekilpailussa: 

Mölliluokan yhteistulos x 1,0 

ALO-luokan yhteistulos x 1,1 

AVO-luokan yhteistulos x 1,2 

VOI-luokan yhteistulos x 1,3 

Mestariluokan yhteistulos x 1,4 

 


