1/2
5.9.2020

Luopioinen 13.9.2020
Kukkian Haukut ry
Soile Vuorilampi

Tervetuloa luonnetestiin Luopioisiin!
Testissä noudatetaan
Suomen Kennelliiton
Nämä ohjeet ovat sitovia. Tuomari voi perua koirakon osal- antidoping-, rokotus-,
tunnistusmerkintä- , ja
listumisen testiin, mikäli näitä ohjeita rikotaan.
typistyssääntöjä. Niihin
Testiin saa tulla ohjaajan lisäksi yksi avustava henki- voi tutustua Suomen kenlö, mikäli hänet on ennalta ilmoitettu paikalle saapu- nelliiton nettisivuilla:
www.kennelliitto.fi
vaksi (esim. kuvaaja).

Koronaohjeistus

Ilmoita avustajan nimi, osoite ja puhelinnumero
sähköpostitse: tiedotus@kukkianhaukut.fi
viimeistään perjantaina 11.9.2020
Aihe: LT avustaja
Yleinen ohjeistus

Testissä noudatetaan
kaikkia voimassa olevia koronaohjeistuksia! Aluehallintoviraston
usein kysytyt kysymykset: linkki

•

Älä tule paikalle, jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita tai olet
mahdollisesti altistunut koronalle.

•

Jokainen testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt
tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta koronaaltistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

•

Pidä koko testin ajan riittävä turvaväli kaikkiin paikalla oleviin henkilöihin.

•

Liity (jos mahdollista) luonnetestin WhatsApp ryhmään, ja seuraa sen kautta
testin kulkua. Tule paikalle vasta koirasi testausaikana (n. 30 min ennen), ja
poistu paikalta oman testisi jälkeen.
Ryhmä: https://chat.whatsapp.com/KCwNh025NK698fp5SHQJT6

•

Alueelle on järjestetty käsienpesupiste ja sen yhteydessä on tarjolla käsidesiä.
Huomaa, ettei alueella ole juoksevaa vettä. Ilmoittautuessa suositellaan käytettäväksi omaa kasvomaskia. Koiran ohjaaja voi pitää myös testin ajan kasvomaskia, ja etenkin käsineet ovat suositeltavat. Testin toimihenkilöillä voi olla
testin aikana kasvomaskit, joten koiraa on syytä totuttaa ihmisiin joilla on
kasvomaskeja.
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Ohjeistus testin aikana
Testaavat tuomarit ohjeistavat koko testin ajan ja heiltä voi kysyä lisäohjeita
Koiran tarkastus (ilmoittautuminen)
Koiran suhtautuessa avoimesti vieraisiin ihmisiin, tuodaan koira mikrosirun lukuun
pitkällä hihnalla. Ohjaaja voi käskeä koiraa istumaan tai muuten ohjata koiraa.
Ellei koira suhtaudu avoimesti vieraisiin tai väistää mikrosirunlukijaa, ohjaaja lukee mikrosirun itse koetoimitsijan ohjeiden mukaan.
Narttukoiran juoksu tarkistetaan samalla kun mikrosiru luetaan. Koiraa voi pitää
kevyesti pannasta kiinni, mutta jos koira väistää voimakkaasti, toimihenkilö ohjeistaa ohjaajan tarkastamaan juoksun.
Kättely
Koska luonnetestin alussa tapahtuva kättely on osa testiä ja koiran käyttäytymisen arviointia, suoritetaan kättely seuraavasti:
•

Tuomari pyytää ohjaajan luokseen ja kertoo missä kohdassa ohjaaja seisoo,
koiran tulee saada olla koko ajan pitkässä taluttimessa. Ohjaaja pitää tässä
vaiheessa riittävän etäisyyden tuomariin.

•

Tämän jälkeen tuomari tervehtii ohjaajaa samoin
elein kuin normaalisti eli lähestyy ohjaajaa ja ojentaa
käden kuten normaalissa kättelytilanteessa mutta
ilman kosketusta. Ohjaajan ja tuomarin kädet käyvät
sivusuunnassa n. 10 cm päässä toisistaan. Ohjaaja
seisoo paikallaan.

•

Tämän jälkeen tuomari siirtyy vähintään kahden
metrin päähän haastattelua varten. Koira on koko
ajan pitkässä taluttimessa.

Puolustushyökkäys
Puolustushyökkäyksessä ohjaaja pysähtyy paikoilleen ohjeistuksen mukaan.
Tuomari lähestyy hyökkäyksen aikana, mutta ei koske ohjaajaan. Tuomari ohjeistaa ohjaajaa hyökkäyksen jälkeen.
Pimeä huone
Pimeässä huoneessa ohjaajan tulee noudattaa tuomarien ohjeita. Tuomarit pysyvät noin 2 metrin päässä ohjaajasta

