Koppelohaukkujen järjestämisohje
(hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:n hallituksen kokouksessa 12.12.2015)

1. Naiskoiranohjaajille ja heidän ohjaamilleen pystykorville tarkoitettu Koppelohaukutlinnunhaukkukoe on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Suomen Pystykorvajärjestö –
Finska Spetsklubben ry (myöhemmin SPJ) on ottanut Koppelohaukut viralliseksi arvokokeekseen vuodesta 2016 lähtien. Koppelohaukut on myös SPJ:n ja linnunhaukkukoetoiminnan näkyvyyttä ja kiinnostavuutta edistävää PR- ja tiedotustoimintaa.
2. Koppelohaukkujen tarkoituksena on saada naisia ja tyttöjä mukaan pystykorvatoimintaan. Koppelohaukuissa heille annetaan tietoa, rohkaisua ja käytännön opastusta pystykorvaharrastukseen. Ensikertalaisten opastaminen on yksi tärkeä Koppelohaukkujen periaate, ja kokeen järjestäjä avustaa ensimmäistä kertaa linnunhaukkukokeeseen osallistuvia koiranohjaajia palkintotuomarin hankinnassa. Myös ilman
omaa koiraa osallistuvat naiset pääsevät maastoon mukaan seuraamaan linnunhaukkukoetta (ylituomarin/hänen varamiehensä ja koiranomistajan suostumuksella).
Koppelohaukuissa eri puolilla Suomea asuvat pystykorvanaiset saavat tilaisuuden
tavata toisiaan, ja siten edistetään pystykorvia harrastavien naisten yhteishenkeä.
3. Koppelohaukuissa kilpaillaan voimassa olevien linnunhaukkukokeen (LINT) sääntöjen ja ohjeiden sekä tämän järjestämisohjeen mukaan.
4. Koppelohaukkuja organisoi SPJ:n suomenpystykorvajaosto, joka siirtää järjestelytehtävät asiasta sovittuaan kulloinkin järjestämisvuorossa olevan lohkon jonkin kennelpiirin jäsenyhdistykselle tai -yhdistyksille.
SPJ tukee Koppelohaukkujen järjestämistä kulloinkin voimassa olevan Avustusten
määrittely ja ohjeita arvo-otteluille ja kilpailuille mukaisesti. Avustus voidaan maksaa
etukäteen kokeen järjestämisen helpottamiseksi SPJ:n rahastonhoitajan toimesta.
SPJ hankkii kunkin vuoden voittajakoiran omistajalle omaksi annettavan pikkukoppelon ja vuosittain jaettavan kunniapalkinnon. Lisäksi SPJ hankkii tarpeen mukaan
kiertopalkintokoppelolle uuden kaulavitjan laattoineen. Käytännössä näiden hankkimisesta ja kulloisenkin vuoden Koppelohaukkujen koetoimikunnalle toimittamisesta
huolehtii suomenpystykorvajaoston koe- ja kilpailuvastaava. Hän vastaa myös Koppelohaukkuihin liittyvien asioiden valmistelusta suomenpystykorvajaostolle ja hallitukselle, Koppelohaukkujen järjestäjien neuvonnasta, Koppelohaukkujen kunniataulun (liitteenä) päivittämisestä sekä näiden järjestämisohjeiden muutostarpeiden seuraamisesta ja toimeenpanemisesta.
5. Koppelohaukut järjestetään vuosittain yksipäiväisenä kokeena elokuun 20. päivän
jälkeisenä ensimmäisenä lauantaina tai sunnuntaina. Tästä ajankohdasta voidaan
perustellusta syystä poiketa suomenpystykorvajaoston luvalla.
Koppelohaukkujen järjestämisvuoro kiertää lohkoittain kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden lohkojakoa noudattaen. Järjestämisvuorossa olevan lohkon linnunhaukkukoe harrastajat etsivät kokeelle järjestäjän yhdessä suomenpystykorvaja1

oston kanssa ko. lohkon sisältä. Vuorottelujärjestyksessä on otettu huomioon Haukku-ottelu, Metsopoika-ottelu ja Pohjanpystykorvien SM-haukut niin, ettei ne ole samana vuonna samalla lohkolla Koppelohaukkujen kanssa.
Koppelohaukkujen järjestämisvuorottelu:
pohjan lohko v. 2016
lännen lohko v. 2017
etelän lohko v. 2018
idän lohko v. 2019
→ jatkuu alusta samalla neljän vuoden kierrolla
Tarvittaessa lohkot voivat keskenään sopimalla vaihtaa järjestämisvuoroja tai järjestämisvuorottelusta voidaan muutoin poiketa, kunhan suomenpystykorvajaosto hyväksyy menettelyn.
Suomenpystykorvajaosto päättää kulloisenkin vuoden Koppelohaukut järjestävän
yhdistyksen/yhdistykset edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä. Saatuaan
suomenpystykorvajaostolta varmistuksen järjestämisvuorosta järjestävä yhdistys lähettää Koppelohaukkujen koeanomuksen Omakoira-palvelun kautta alueensa kennelpiirille voimassa olevien Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti. Kokeen
myöntää se kennelpiiri, jonka alueella Koppelohaukut pidetään.
6. Mikäli Koppelohaukut (AVO & VOI) järjestetään KV-kokeena (KV-koe vain VOIluokassa) pitää koeanomus toimittaa Omakoira-järjestelmässä kennelpiirille viimeistään 31.12. Mikäli Koppelohaukut on KV-koe, niin se ei ole Suomen Cupin osakilpailu. Mikäli Koppelohaukut (AVO & VOI) ns. perinteisenä kokeena pitää koeanomus
toimittaa Omakoira-järjestelmässä kennelpiirille viimeistään 31.3.
.
Koeanomukseen kirjataan teksti osallistumisoikeus järjestämisohjeenmukaisesti vain
naisten ohjaamilla koirilla. Edellytys naiskoiranohjaajasta ei ole siis virallinen kokeen
rajoitusperuste, vaan tällä järjestämisohjeella vahvistettu vakiintunut ja yleisesti hyväksytty käytäntö, samoin kuin se, että naiskoiranohjaaja ohjaa itsenäisesti koiraa
eikä ylimääräisiä miehiä saa mennä maastoon mukaan koe-erän ajaksi. Koeanomukseen ilmoittautumisajaksi merkitään sen alkamis- että loppumispäivämäärä.
Koppelohaukut on avoimen ja voittajaluokan koe, johon osanottoa voidaan rajoittaa
koiramäärän osalta. Rajoituksen peruste -kohtaan merkitään koiramäärää koskeva
rajoitus (esim. Max 20 koiraa). Järjestäjä päättää koiramäärää koskevan rajoituksen
järjestämisresurssiensa mukaan.
Koppelohaukkujen ylituomarin ja hänen varamiehensä nimeää järjestävä yhdistys,
joka ilmoittaa tiedon Koppelohaukkujen ajankohdasta, paikasta, ylituomarista ja hänen varamiehestään suomenpystykorvajaostolle kunkin vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattavaksi Koppelohaukkujen järjestämisvuotta edeltävän vuoden
joulukuun loppuun mennessä, kuitenkin ennen koeanomuksen lähettämistä. SPJ voi
nimetä koetoimikuntaan edustajansa valvomaan näiden järjestämisohjeiden noudattamista, jolloin SPJ vastaa hänen matkakuluistaan.
7. Osallistumisoikeus on kaikilla linnunhaukkukokeen (LINT) sääntöjen ja ohjeiden mukaisilla koirilla. Koppelohaukkuihin ilmoittautuminen tulee tehdä koetoimikunnan oh2

jeiden mukaisesti koetoimikunnan määräämänä ilmoittautumisaikana kirjallisesti tai
sähköpostilla Kennelliiton ilmoittautuminen kokeeseen -lomakkeella tai ilmoittamalla
vastaavat tiedot. Normaalien kokeeseen ilmoittautumistietojen lisäksi pyydetään ilmoittamaan koiranohjaajan nimi ja kotikunta.
Mikäli määräaikana ilmoittautuneita koiria tulee enemmän kuin kokeeseen on mahdollista ottaa mukaan, koetoimikunta suorittaa mukaan pääsevien koirien valinnan
arpomalla ilmoittautumisajan päätyttyä ylituomarin tai hänen varamiehensä valvonnassa. Koetoimikunta nimeää tarpeelliseksi katsomansa määrän varakoiria samalla
arvontamenettelyllä. Edellisen vuoden Koppelohaukkujen AVO- luokan sekä VOIluokan voittajakoirat ovat oikeutettuja osallistumaan seuraavan vuoden kokeeseen,
osallistumisesta on ilmoitettava kokeen ilmoittautumisajan mukaisesti.
Koppelohaukkuihin mukaan päässeiden koirien omistajille ilmoitetaan sähköpostilla
mukaan pääsystä arvonnan jälkeen, viimeistään 14 vuorokautta ennen Koppelohaukkuja. Lisäksi osallistuvat koirat julkaistaan SPJ:n internetsivustolla Koppelohaukut-alasivulla (täydentävänä tiedotuskanavana voidaan käyttää Koppelohaukkujen Facebook-sivua). Koppelohaukkuihin mukaan päässeiden koirien omistajille lähetetään sähköpostilla tai tiedotetaan SPJ:n internetsivuston kautta tarvittavat tarkemmat tiedot (opastus kilpailupaikalle, toimintaohjeet, osanottomaksun maksaminen yms.). Osanottomaksu maksetaan vasta kun koiran osallistumispaikka on kokeen järjestäjän puolesta varmistettu.
8. Koppelohaukkujen taloudesta vastaa järjestävä yhdistys ja sen valitsema koetoimikunta. Se määrää aikaisempia Koppelohaukkuja myötäillen kokeen osanottomaksun, jonka se perii kilpailuun osallistuvien koirien omistajilta. Koetoimikunta vastaa
kaikista kokeen normaaleista yleisjärjestelyistä, kuten kaikkien tapahtumaan liittyvien
asianosaisten ruokahuollosta. Osallistujat vastaavat itse majoituksesta, tarvittaessa
myös hankkimiensa palkintotuomarin osalta. Koetoimikunta maksaa matkakorvauksen kokeen ylituomarille SPJ:n vuosikokouksen kulloinkin hyväksymän kilometrikorvauksen mukaan. Koppelohaukkujen järjestämisessä pyritään normaaliin hyvään järjestelytasoon. Kokeen järjestäjä ei tavoittele taloudellista voittoa.
9. Koppelohaukkujen suojelija, kutsuvieraat, kutsuttavat tiedotusvälineet, tukijat/sponsorit, yhteistyökumppanit yms. ovat kunkin järjestäjän/koetoimikunnan päätettävissä SPJ:n voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.
10. Koppelohaukkujen tiedottamisessa koetoimikunta tekee yhteistyötä SPJ:n tiedotustoimikunnan kanssa. Pystykorva-lehden kesäkuun numerossa on ennakkoilmoitus
tulevista Koppelohaukuista (tämä on hoidettava lehden toimittajan kanssa) ja lokakuun numerossa tapahtumasta ja tuloksista kertova juttu.
Järjestäjä voi suunnitella käyttöönsä soveltuvan Koppelohaukut-logon, mitään pysyvää logoa tai logovaatimuksia Koppelohaukuilla ei ole.
11. Koppelohaukuissa koirien sijoitusjärjestyksen määrää koirien koesuoritusten loppupisteiden paremmuusjärjestys riippumatta siitä osallistuuko koira AVO- tai VOI- luokkaan. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen ratkaisee kokeen ylituomari linnunhaukkukokeen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
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12. Vuodesta 2001 lähtien kiertäneen, taiteilija Leo Karppasen tekemän Koppelokiertopalkinnon ovat lahjoittaneet pystykorvaharrastajat Ilmo Karvisen johdolla.
Puisen Koppelo-kiertopalkinnon saa kunkin vuoden voittaja vuodeksi haltuunsa ja
sen kaulavitjassa oleviin laattoihin voittajakoiran omistaja kaiverruttaa tarvittavat tiedot. AVO- luokan voittaja saa vuodeksi haltuunsa vuodesta 2009 lähtien kiertäneen,
taiteilija Heli Rintamäen lahjoittaman pystykorvataulun. Kunkin AVO- luokan voittajakoiran omistaja hankkii ja kiinnityttää taulun kehyksiin metallilaatan, johon kaiverruttaa tarvittavat tiedot. Myös muita, määräajan kiertäviä kiertopalkintoja voi Koppelohaukuissa olla. Kiertopalkintojen saajat ovat velvollisia omalla kustannuksellaan toimittamaan haltuunsa saamat kiertopalkinnot seuraavan vuoden Koppelohaukkujen
koetoimikunnalle viimeistään koepäivän aamuna.
Koppelo-kiertopalkinto ja AVO- luokan voittajan pystykorvataulu kiertävät niin kauan
kuin Koppelohaukkuja järjestetään, ellei kiertoa katkaista SPJ:n hallituksen päätöksellä. Näiden kiertopalkintojen loppusijoituspaikka on Suomen Metsästysmuseo, kuten SPJ:n lahjoittamalla, Kalevi Hirvosen tekemällä ensimmäisellä vuosien 1996–
2000 Kelokoppelo-kiertopalkinnollakin, joka on SPJ:n entisen puheenjohtaja Matti
Joenpolven toiveen mukaisesti luovutettu Suomen Metsästysmuseoon vuonna 2006.
13. Jos jotain Koppelohaukkuihin liittyvää asiaa ei saada ratkaistuksi voimassa olevien
sääntöjen ja ohjeiden nojalla, on päätösvalta ja vastuu asian ratkaisemista kulloisenkin koetoimikunnan puheenjohtajalla, jonka täytyy aikataulun ym. mahdollisuuksien
mukaan neuvotella asiasta ao. koetoimikunnan muiden jäsenten ja suomenpystykorvajaoston puheenjohtajan kanssa.
14. Tätä järjestämisohjetta koskevat muutosesitykset on tehtävä suomenpystykorvajaostolle, joka harkintansa mukaan SPJ:n muitakin organisaation osia, kuten pohjanpystykorvajaostoa kuultuaan ja valmisteltuaan muutokset esittää uuden järjestämisohjeen hyväksyttäväksi SPJ:n hallitukselle. Suomenpystykorvajaosto toimittaa kulloinkin voimassa olevan Koppelohaukkujen järjestämisohjeen tiedoksi Kennelliiton koeja kilpailutoimikunnan sihteerille.
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