Perusraportti
Pohjanpystykorvien SM valintasääntö
Vastaajien kokonaismäärä: 73

2. Valinnassa vaikuttavien koetulosten suorittamisaika:
Vastaajien määrä: 71

Valinnassa vaikuttavien koetulosten suorittamisaika:

muu, mikä?

6%

kahden koetuloksen suorittamisaika on koko SMhaukkuja edeltävä koekausi SM- haukkujen
ilmoittautumisajan päättymispäivään (SM-haukkuja
4%
edeltävän viikon sunnuntai klo 24.00 mennessä)siten,
että samaa tulosta voi käyttää vain yhden SM- kilpailun
tuloslaskentaan. Vähintään toinen tuloksista on tehty…

valinnassa huomioidaan vain kuluvan koekauden
tulokset (20.8.-ilmoittautumisaika). Molemmat tulokset on
tehtävä samalla koekaudella, kuin SM-haukut
järjestetään

44%

kahden koetuloksen suorittamisaika on kuluvan vuoden
SM-haukkuja seuraavasta maanantaista seuraavan
vuoden SM-haukkujen ilmoittautumisajankohdan
päättymispäivään (SM-haukkuja edeltävän viikon
sunnuntaihin klo 24.00 mennessä). Vähintään toinen
tuloksista on tehty samalla koekaudella, kuin SM-…
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2. Valinnassa vaikuttavien koetulosten suorittamisaika:
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n

Prosentti

kahden koetuloksen suorittamisaika on
kuluvan vuoden SM-haukkuja
seuraavasta maanantaista seuraavan vuoden
SM-haukkujen ilmoittautumisajankohdan
päättymispäivään (SM-haukkuja edeltävän
viikon sunnuntaihin klo 24.00 mennessä).
Vähintään toinen tuloksista on tehty samalla
koekaudella, kuin SM-haukut järjestetään

33

46,48%

valinnassa huomioidaan vain kuluvan
koekauden tulokset (20.8.-ilmoittautumisaika).
Molemmat tulokset on tehtävä samalla
koekaudella, kuin SM-haukut järjestetään

31

43,66%

kahden koetuloksen suorittamisaika on koko
SM-haukkuja edeltävä koekausi SMhaukkujen ilmoittautumisajan
päättymispäivään (SM-haukkuja edeltävän
viikon sunnuntai klo 24.00 mennessä)siten,
että samaa tulosta voi käyttää vain yhden SMkilpailun tuloslaskentaan. Vähintään toinen
tuloksista on tehty samalla koekaudella, kuin
SM-haukut järjestetään

3

4,23%

muu, mikä?

4

5,63%

Omat ehdotukset koetulosten suorittamisajasta
Kuten oli vielä v.2014. Tulos voi olla kahdelta eri
koekaudelta. Siten toista koetulosta voi käyttää seuraavalla
kaudella. Tähän vielä se, että toinen kokeista saa olla
pitkästä kokeesta.
Vanha sääntö jossa toinen tulos sai olla vanhalta kaudelta.
Pisteethän näyttävät koiran kyvyn haukkua lintua. Tällä
säännöllä parhaat koirat ovat mukana kisoissa. Nykyisellä
säännöllä fanaattiset kilpailijat tekevät tulokset pohjoisessa
ja siihen ei ole kaikilla mahdollisuutta.
Molemmat tulokset samalla koekaudella,kuin SM järjestetään ja toinen tuloksista oman kennelpiirin alueelta.
Lohkovalinnat reiluuden ja tasapuolisuuden nimissä.
Tunnettu totuus on, että tuloksen tekeminen pohjoisessa on
helpompaa kuin etelässä. Monet on vielä tiukasti
työelämässä ja ei ole mahdollisuutta juosta pohjoisessa
hakemassa tuloksia. SM-kokeen valintakoe pitää olla
laadukas arpakoe.

3. SM- haukkuihin valittavien koirien valinnassa tulisi huomioida tulokset
Vastaajien määrä: 71

SM- haukkuihin valittavien koirien valinnassa tulisi huomioida tulokset

molemmat tulokset tulee olla suoritettu kennelliiton
koekalenterissa ilmoitetuissa LINT- käyttökokeissa
(arpakoe)

63%

toinen koe voi olla suoritettu koekauden kokeessa (pitkä
koe)

37%
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3. SM- haukkuihin valittavien koirien valinnassa tulisi huomioida tulokset
Vastaajien määrä: 71
n

Prosentti

molemmat tulokset tulee olla suoritettu kennelliiton
koekalenterissa ilmoitetuissa LINT- käyttökokeissa
(arpakoe)

45

63,38%

toinen koe voi olla suoritettu koekauden kokeessa
(pitkä koe)

26

36,62%

