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1 § Ottelun tarkoitus
Ottelun tarkoituksena on innostaa palveluskoirarotujärjestöjä palveluskoirakoetoimintaan ja
lähentää toisiinsa rotujärjestöjä sekä edistää niiden välistä yhteistoimintaa.
2 § Osallistujat
Otteluun saavat osallistua kaikki rotujärjestöt ja rotuyhdistykset, jotka ovat Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) jäseniä ja joiden roduilla on
oikeus osallistua palveluskoirakokeisiin.
3 § Järjestäjät
Ottelun järjestäjänä toimivat vuorollaan yhdistykset nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Järjestävä yhdistys kutsuu ylituomarin (ja hänen varamiehensä) sekä nimeää (ylitoimitsijan)
kokeesta vastaavan toimitsijan sekä huolehtii kokeen anomisesta SPKL:lta.
Ottelu pyritään järjestämään vuosittain kesäkuun toisena viikonloppuna.
4 § Tehtävien jako
Ottelutoimikunnasta ja sen kokoonpanosta päättää järjestävä yhdistys ja se voidaan järjestää
joillakin seuraavista tavoista:
1. Järjestävä rotuyhdistys tai -järjestö huolehtii ottelun järjestämisestä täysin itsenäisesti
2. Ottelun tehtävien jaosta huolehtii ottelutoimikunta, johon kuuluu yksi (1) edustaja jokaisesta
osanottajayhdistyksestä. Kokoonkutsujana toimii järjestävä yhdistys, jonka edustaja hoitaa
ottelutoimikunnan puheenjohtajuuden. Laji- ja luokkakohtaiset järjestelyt jaetaan
sopimuksen mukaan osanottajayhdistysten kesken
Lajeista ja luokasta huolehtiva yhdistys nimeää ratamestarin, joka vastaa alueiden
valmistelusta, välineistä ja mahdollisista avustajien hankkimisista.
3. Järjestävä yhdistys voi halutessaan pyytää ottelutoimikuntaan mukaan toisen
rotuyhdistyksen tai paikallisen palveluskoirayhdistyksen.
4. Järjestävä yhdistys voi pyytää paikallista palveluskoirayhdistystä huolehtimaan ottelun
järjestämisestä.
Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen osanottajayhdistys nimeää kaksi (2) palkintotuomaria ja
ilmoittaa heidän lajipätevyytensä. Tuomarikustannuksista vastaa jokainen yhdistys itsenäisesti.
5 § Joukkueen kokoonpano
Kunkin rotuyhdistyksen on nimettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen koetta joukkueensa, johon
kuuluu kolme (3) kilpailevaa koiraa, näistä enintään yksi (1) saa kilpailla jälkikokeen luokassa 3.
Joukkueen lisäksi yhdistyksellä on oikeus ilmoittaa yksi (1) varakoira, joka osallistuu otteluun
varsinaisen koiran tai sen ohjaajan ollessa estyneenä kilpailemaan. Osanottajista on annettava
palveluskoirakokeiden sääntöjen mukaiset tiedot. Myös varakoirien tiedot on ilmoitettava. Tässä
yhteydessä ilmoitetaan myös joukkueenjohtaja.
Yhdistyksellä on oikeus täydentää joukkuetta, mikäli joukkueeseen nimetty koira tai ohjaaja
sairauden tai jonkin muun pätevän syyn takia ei voi osallistua rotuotteluun. Täydennyksen on
kuitenkin tapahduttava siihen lajiin ja luokkaan, mihin koira on ilmoitettu.
6 § Joukkue

Ottelun osanottajina ovat rotuyhdistysten joukkueet. Kukin rotuyhdistys huolehtii joukkueestaan ja
sen tarvitsemasta tiedonvälityksestä ja huollosta.
7 § Ottelun lajit ja luokat
Ottelussa kilpaillaan SPKL:n sääntöjen mukaisesti seuraavissa lajeissa: viestikoe, jälkikoe,
etsintäkoe ja hakukoe sekä seuraavissa luokissa: 1, 2 ja 3 (alokas-, avoin- ja voittajaluokka)
8 § Tuloslaskenta
Joukkueen tulokseksi huomioidaan kolmen (3) koiran tulos. Tulos saadaan siten, että kolmen koiran
loppupisteet lasketaan yhteen, jolloin suurimman pistemäärä saavuttanut joukkue voittaa.
Mikäli joukkueiden yhteistulokset ovat tasapisteissä, voittaa se joukkue, jolla on eniten 1-palkinnon
tuloksia, 2-palkinnon tuloksia jne.
Mikäli tälläkään tavalla eivät sijoitukset ratkea, ratkaistaan voittaja maastotuloksen perusteella. Jos
tällöinkään ei eroa synny, ratkaistaan sijoitus arpomalla. Arvonta suoritetaan lippuarvonnalla ja sen
suorittajina ovat ottelutoimikunnan puheenjohtaja ja ylituomari.
Näin menetellään jokaisen sijoituksen ratkaisemiseksi.
9 § Palkinnot
Joukkueen jäsenille ja tuomareille jaetaan muistopalkinto. Lisäksi voidaan jakaa jokaisen lajin ja
luokan kolmelle parhaalle ohjaajalle palkinto.
Joukkuekilpailun voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Kiertopalkinnon voittanut
yhdistys huolehtii sen kaiverruksesta sekä toimittaa sen seuraavan vuoden ottelun järjestäjälle.
Kiertopalkinnon saa omakseen se yhdistys, joka on voittanut sen kolme (3) kertaa.
10 § Kustannusten jako
Osanottajajärjestöt osallistuvat ottelun järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin sekä palkintojen ja
uuden kiertopalkinnon hankintakustannuksiin yhtä suurin osuuksin. Järjestävä yhdistys tekee
tilityksen ja toimittaa sen osallistuville yhdistyksille.
11 § Muutoin ottelussa noudatetaan SPKL:n koesääntöjä sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä
ja määräyksiä.
12 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa jonkin otteluun oikeutetun rotujärjestön tai rotuyhdistyksen kokoon
kutsumassa kokouksessa.

