
 
 

Sääntötulkintoja 19.8.2018 
 

 
Haukun jättäminen ja palaaminen takaisin (kohta 9.2) 
 

Sivulla 39 on sanottu arvostelu, kun koira lähtee hyväksytyn haukun keskeyt-
täen seuraamaan muuta kuin haukkumaansa lintua. 
 
Jos koira saa haukun tästä linnusta ja seuraaminen ei täytä uusintahaukun 
edellytyksiä, haukku on samaa ensihaukkua eli kohteen vaihtaminen parvi-
työskentelyssä. Jos seuraaminen täyttäisi uusintahaukun edellytykset, tämä 
haukku on uusi ensihaukku. Peruste: Uusintahaukun voi saada vain merkitys-
tä haukusta lähteneestä linnusta. 
 
Jos tämä lintu on lähtenyt hyväksytyn merkinnän sisältä tai on lentänyt sen lä-
pi, kysymyksessä ei ole haukun jättäminen. Jos lintu on lähtenyt tai lentänyt 
hyväksytyn merkinnän ulkopuolelta, kysymyksessä on haukun jättäminen 
paitsi jos koira saa linnusta samaksi ensihaukuksi tulkittavan haukun (kuten 
kohteen vaihtaminen parvessa). 

 
Jos koira palaa kiitettävän seuraamisen ja hyväksytyn haukun tai todetun tyh-
jän haukun jälkeen haukkumaan jättämäänsä lintua tai löytömahdollisuutta, 
haukkua ei enää hyväksytä. Jos seuraaminen ei ole johtanut hyväksyttyyn tai 
tyhjään haukkuun, jätetyn linnun haukkuminen on sen ensihaukun jatkoa. Pe-
ruste: Koira toimii huonosti jättäessään haukun kohteena olevan linnun, eikä 
sitä pidä palkita uudella ensihaukulla taikka haukkuajalla. 
 
 
 

Uusi löytömahdollisuus parvesta (8.1.2) 
 

Koira seuraa parvesta lähtenyttä lintua tai lintuja niin, että seuraaminen täyttää 
parven osalta sivulla 21 sanotut uuden löytömahdollisuuden vaatimukset. Pai-
kalle jäänyt parven osa on kuitenkin uusi löytömahdollisuus vain, jos koira te-
kee siitä löydön (riippumatta siitä saako koira ensihaukun). Peruste: Koira ei 
välttämättä ole tietoinen paikalle jääneistä linnuista, joten jo työskentelyn koh-
teena ollut löytömahdollisuus ei saa heikentää koiran suoritusta. 
 
 
 
 

 



Tuomarin tai maaston vaihtaminen jääviystapauksessa  (kohta 2.)  
 

Sivulla 13 sanotaan, että jääviystapauksessa voidaan arpoa uusi maasto, jos 
jäävi tuomari on sidottu koejärjestelyjen takia tähän maastoon. Tämä koskee 
tapauksia, joissa tuomarin sidos kyseiseen maastoon on ehdoton (esim seu-
ran jäsenyys tai metsästysoikeus). Toimiminen oppaana tuomaritehtävän 
ohella ei luo tässä tarkoitettua ehdotonta sidonnaisuutta. 
 
 

Auton käyttö koe-erän aikana (kohta 4.) 
 

Sivulla 14 sanotaan, että autoa saa käyttää siirtymiseen maastossa yhden 
kerran, jos maasto koostuu kahdesta eri palstasta ja tämä on sanottu arvon-
nan yhteydessä. Tämän on tarkoitus olla poikkeuksellinen menettely jota käy-
tetään vain silloin, kun kaikille kokeen koirille ei riitä kunnollisia yhtenäisiä 
maastoja. Pitkissä kokeissa tällainen auton käyttö ei ole sallittua. 
 
 

Haukkutiheys maastokortissa 
 

Maastokortissa on painovirhe: kiitettävä haukkutiheys on sääntöjen mukaan yli 
90 haukahdusta minuutissa. 
 
Pääkouluttajat 


