Suomen Rottweileryhdistys r.y.
Finlands Rottweilerförening r.f.

AD-koe – ohjeet järjestäjille
Kokeen järjestäjänä toimii Suomen Rottweileryhdistys ry, sen alaosastot ja kerhot. Koe tulee järjestää
sellaisissa olosuhteissa, ettei ilman lämpötila kohoa yli +22 C -asteen. Mikäli lämpötila kohoaa yli +22
asteen, tulee tuomarin keskeyttää koe. Kesäaikaan koe kannattaa järjestää joko aikaisin aamulla tai
myöhään illalla.

1. Anominen
Alaosastot ja kerhot voivat anoa Suomen Rottweileryhdistyksen koulutus- ja koetoimikunnalta kokeen
järjestämisoikeutta. Kokeen järjestämispäivämäärä ja -paikka on ilmoitettava vähintään 2 kk ennen
koetilaisuutta koulutus- ja koetoimikunnalle. Järjestettävästä kokeesta on ilmoitettava vähintään 30
päivää ennen tilaisuutta SRY:n Internet-sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan uusimmassa Rottweilerlehdessä.
Ilmoituksessa on mainittava kokeen järjestämisaika ja –paikka, järjestävä alaosasto tai kerho, kokeesta
vastaava henkilö ja arvosteleva tuomari, ilmoittautumismaksu, yhteystiedot ja viimeinen
ilmoittautumispäivä.

2. Suorituspaikka
Järjestäjän tulee ottaa huomioon suorituspaikkaa valitessaan, etteivät osallistuvat koirakot joudu
eriarvoiseen asemaan. Koiraa ei tule rasittaa ennen koetta turhaan esim. tulemalla suorituspaikalle
pyöräillen. Koiralle on annettava tilaisuus vapaaseen verryttelyyn ennen juoksuosuutta.

3. Tuomarit
Tuomarina voi toimia SPKL:n palveluskoirakoe tuomari, joka on saanut SRY:n järjestämän AD-kokeen
tuomarikoulutuksen. Lista tuomareista löytyy SRY:n Internet-sivuilta sekä koulutus- ja koetoimikunnan
sihteeriltä.

4. Muuta
Kokeen suorittamiseen varattava ohjeellinen aika (/20 koiraa) on 4 tuntia.
Järjestäjän tulee varata koepaikalle mikrosirunlukija tunnisteen tarkistamista varten.
- läsnäolon ja osallistumisoikeuden toteaminen ja kokeen aloitus 30 min
- juoksuosuus 8 km n. 40 min
- tauko 15 min
- juoksuosuus 7 km n. 35 min
- tauko 20 min
- juoksuosuus 5 km n. 25 min
- tauko 15 min
- tottelevaisuus: seuraamisliike 60 min
Järjestäjän tulee varata taukopaikoille raikasta vettä koirien juottamista varten.
Kilpailukirjaan tulee merkintä AD-koe hyväksytty / AD-koe hylätty ja tuomarin allekirjoitus.
Järjestäjä päättää ilmoittautumismaksusta.
Kokeen säännöt ja lomakkeet voi tulostaa SRY:n Internet-sivuilta. Arviointilomakkeet voi myös tilata
koulutus- ja koetoimikunnan sihteeriltä. Kokeen jälkeen lomakkeet lähetetään koulutus- ja
koetoimikunnan sihteerille. HUOM! Osallistujat saavat merkinnän mahdolliseen kilpailukirjaan. Lisäksi
läpäisseet koirakot saavat todistuksen suoritetusta AD-kokeesta.
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