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Kestävyyskoe eli AD koe - säännöt

Kestävyyskokeen tarkoitus on antaa näyttö siitä, että koira kykenee suoriutumaan määrätyntasoisesta
fyysisestä rasituksesta vailla suurempia väsymys- tai muita oireita. Koiran rakenteen kohdalla tämä vaadittu
rasitus muodostuu  juoksusuorituksista, joista tiedämme, että ne asettavat suurempia vaatimuksia koiran
sisäelimille, varsinkin sydämelle ja keuhkoille sekä varsinaisille liikuntaelimille. Juoksusuoritukset tuovat myös
koiran muita  ominaisuuksia esiin, kuten temperamentin ja kovuuden. Koiran suoriuduttua vaivattomasti
kokeesta voimme pitää sitä viitteenä koiran terveydestä sekä siitä, että koiralla on edellä mainittuja
ominaisuuksia.

Tuomarina voi toimia SPKL:n palveluskoirakoetuomari, joka on saanut SRY:n järjestämän AD-kokeen
tuomarikoulutuksen.

Koe tulee järjestää, sellaisissa olosuhteissa, ettei ilman lämpötila kohoa yli +22 asteen. Mikäli lämpötila kohoaa
yli +22 asteen, tulee tuomarin keskeyttää koe.

Kokeeseen on osallistuttava vähintään 3 koiraa. Kokeeseen voi osallistua enintään 20 koiraa yhtä tuomaria
kohden.

Kokeessa ei anneta pisteitä eikä numeroita, ainoastaan tulos "hyväksytty" tai "hylätty". Suoritettuaan kokeen
hyväksytysti koiralle annetaan tunnus AD (lyhennys sanasta Ausdauer –kestävyys). Mikäli suoritus hylätään
kokeen voi uusia aikaisintaan 30vrk:n kuluttua.

Kokeeseen ilmoittaudutaan SRY:n omalla lomakkeella.

1. Osallistumisoikeus

Osallistuvan koiran tulee olla:
- terve
- rekisteröity joko Suomen Kennelliitossa tai FCI:n tunnustamassa, ulkomaisessa, virallisessa rekisterissä
- vähintään 18 kk vanha, enintään 6 vuotta
- tunnistusmerkitty

Kokeessa noudatetaan SKL:n rokotus, typistys ja anti-doping sääntöjä.

Sairaita tai heikossa kunnossa olevia koiria, tai narttua, jonka synnytykseen on   aikaa vähemmän kuin 30 vrk
tai, jonka synnytyksestä on vähemmän kuin 42vrk, ei saa hyväksyä kokeeseen.

Kokeeseen osallistujien on esitettävä koiran rekisteritodistus tai varmennettu kilpailukirja, johon AD-kokeen
tulos merkitään.

2. Kokeen  kulku ja arvostelu

Tuomarin on yhdessä kokeesta vastaavan henkilön kanssa tarkistettava ja todettava koirien tunnistusmerkinnät
ja luoksepäästävyys sekä todettava, että koirat ovat hyvässä kunnossa osallistuakseen kokeeseen. Väsyneet,
haluttomat ja selvästi sairaat koirat on suljettava pois kokeesta.

Koiran ohjaajan on käyttäydyttävä kokeen aikana hyvän urheiluhengen mukaisesti. Koiran ohjaaja, joka rikkoo
tahallisesti kokeen sääntöjä on suljettava kokeen ulkopuolelle. Päätöksen kaikissa tapauksissa tekee tuomari.
Päätöksestä ei voi valittaa.
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Koesuorituksen alussa ohjaajat koirineen ilmoittautuvat arvostelevalle tuomarille koirat kytkettyinä. Tilanteessa
ei arvostella koiran suoritusta, mutta sen on käyttäydyttävä asiallisesti, seurattava ohjaajan vasemmalla puolella
ja istuuduttava ohjaajan viereen.

Koe on suoritettava mahdollisimman erilaisilla teillä ja kaduilla. Suoritettavan matkan pituus on 20 km, joka
juostaan 12-15 km/h vauhdilla. Ohjaajan tulee kokeen aikana tarkkailla koiraansa ja ilmoittaa havaitsemistaan
väsymys- tai rasitusoireista, kuten ontuminen. Koiralla tulee olla mahdollisuus juoda ja liikkua vapaasti taukojen
aikana.

Juoksuosio 1

Koiran on juostava normaalia ravia kytkettynä polkupyörän vierellä yleisten liikennesääntöjen
mukaisesti. Liian kiirehtivää juoksutapaa on vältettävä. Koiran remmi on pidettävä vastaavasti löysällä,
jotta koiralla on mahdollisuus sovittaa juoksunsa käytettyyn vauhtiin. Lievä vetäminen taluttimessa ei
ole virhe.

Kun koira on juossut 8 km, on pidettävä 15 minuutin tauko. Tänä aikana tuomarin on tarkkailtava
mahdollisia merkkejä koiran väsymyksestä. Koirat, joilla on voimakkaita väsymys- tai rasitusoireita on
suljettava kokeesta.

Juoksuosio 2

Tauon jälkeen juostaan seuraavat 7 km, jonka jälkeen pidetään 20 minuutin tauko. Ennen seuraavaa
juoksuosuutta tuomarin on tutkittava onko koirissa mahdollisia väsymyksen tai rasituksen merkkejä ja
onko niiden tassuissa juoksuvaurioita. Koirat, jotka osoittavat voimakkaita väsymyksen tai rasituksen
merkkejä tai joiden tassut on juostu haavaumille, on suljettava kokeesta.

Juoksuosio 3

Viimeisen juoksuosuuden, 5 km, päätyttyä on pidettävä 15 minuutin tauko. Arvostelevan tuomarin on
tarkistettava onko koirissa mahdollisia väsymyksen tai rasituksen merkkejä ja onko niiden tassuissa
juoksuvaurioita. Tehdyt huomiot on
kirjattava.

Tuomarin ja kokeesta vastaavan henkilön on saatettava koiria polkupyörällä tai autolla. On
välttämätöntä, että kokeeseen osallistuvia seuraa auto. Koirat, jotka osoittavat etteivät selviydy
kestävyyskokeesta, kuljetetaan autolla pois.

Koesuoritusta ei hyväksytä jos koira menettää kaiken temperamenttinsa ja kovuutensa, osoittaa
epänormaalin voimakasta väsymystä tai ei jaksa ravata 12 km/h (1km/5 min), vaan tarvitsee
suoritukseen huomattavasti pidemmän ajan.

Tottelevaisuus

Juoksukokeen päätyttyä ohjaajat järjestäytyvät kytketyn koiran kanssa perusasentoon tuomarin
ohjeiden mukaisesti. Kukin osallistuva koirakko suorittaa vuorollaan seuraamisliikkeen tuomarin ohjeen
mukaan.
Seuraaminen voi sisältää käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännöksiä.
Tottelevaisuusosiossa on tarkoitus arvioida, ettei koira ole menettänyt kaikkea toimikykyä,
temperamenttia ja kovuutta. Koiran menettäessä kaiken toimintakyvyn suoritus hylätään. Liike voidaan
suorittaa myös kytkettynä löysässä taluttimessa. Liikkeen aikana ei suoriteta ampumakoetta eikä
henkilöryhmää. Kiimainen narttu suorittaa tottelevaisuusosion viimeisenä.
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