VIK-KOE
SRY on jalostuksen tavoiteohjelmassaan sitoutunut vaalimaan rottweilerin käyttöominaisuuksia. Tätä varten
SRY on kehittänyt koirien testausta varten VIK-kokeen. VIK-kokeen avulla mitataan koiran hallittavuutta,
sosiaalisuutta, sietokykyä, rohkeutta sekä ulkomuotoa.
VIK-koe juontaa juurensa Saksan jalostustarkastuksesta, jossa koirat tarkastetaan sekä ulkomuodon että
käyttöominaisuuksien osalta. Käyttöominaisuuksissa koiraa tarkastellaan vietin, itsevarmuuden ja
kuormitettavuuden osalta. Näitä ominaisuuksia halutaan testata myös Suomessa, jotta voimme jalostuksen
avulla säilyttää rodussamme nämä kolme osa-aluetta.
Koe alkaa aina ulkomuodontarkastuksella, tarkastus on sama kuin muut SRY:n järjestämät
ulkomuodontarkastukset. Rottweilerin VIK-koe koostuu kahdesta osasta, tottelevaisuus- ja
suojeluosuudesta.
Kokeen järjestäminen
VIK-kokeita järjestävät alaosastot ja kerhot. VIK-koe anotaan pidettäväksi SRY:n koulutus- ja
koetoimikunnalta. Anomuksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•

Tilaisuuden päivämäärä
Tilaisuuden paikka
Järjestäjän yhteystiedot
Ilmoittautumisien vastaanottajan tiedot
Tarkastajat / tuomari / maalimies
Koiramäärä (max.)

Ulkomuodontarkastuksen suorittaa rodun erikoistuomari tai kaksi SRY:n pätevöimää ulkomuodontarkastajaa
yhdessä. VIK-kokeessa tuomarina toimii IPO-arvosteluoikeudet omaava palveluskoirakoetuomari ja
maalimiehenä SPKL:n pätevöimä kilpailuavustaja. Järjestäjän tulee huolehtia, että tuomari sekä maalimies
saavat ajoissa VIK-kokeen säännöt sekä arvostelukaavakkeen tutustuttavakseen. SRY ei erikseen kouluta
maalimiehiä ja tuomareita. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys koulutus- ja koetoimikuntaan.
Muistilista järjestäjälle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrosirunlukija
Suomen Rottweileryhdistyksen kouluttamia ulkomuodontarkastajia tarvitaan tarkastukseen kaksi.
Rodun erikoistuomarit voivat tehdä tarkastuksen yksin.
Varaa ulkomuodontarkastaja/-tarkastajat. Tulosta ja kopioi tarvittava määrä
ulkomuodonarvostelukaavakkeita netistä.
Esitäytä (koirien tiedot) tarkastuskaavakkeet tietokoneella ennen printtausta. Huomioi, että
kaavakkeita tulee olla 2 kpl/koira, toinen omistajalle ja kaksi yhdistykselle.
Varaa tilaisuuteen sihteeri tarkastajien avuksi. Koiraa tarkastettaessa sihteeri kirjaa viralliseen
kaavakkeeseen tarkastajan/tarkastajien sanelemat mitat ja ominaisuudet.
Varmista onko tarkastajalla/tarkastajilla mitat käytössään.
Tasainen alusta mittauksille
Yhden koiran tarkastamiseen tilaisuudessa varataan aikaa noin 20 minuuttia.
Varaa tilaisuuteen IPO-arvosteluoikeudet omaava palveluskoirakoetuomari sekä virallinen
kilpailuavustaja.
Tulosta ja esitäytä VIK-arvostelulomakkeet netistä 2 kpl / koira, joista toinen omistajalle ja kaksi
yhdistykselle.

•
•
•

Varaa tilaisuutta varten riittävän suuri alue (koulutuskenttä), jossa VIK-osio suoritetaan sekä kokeessa
tarvittava piilo.
Ilmoita tulevasta VIK-kokeesta myös alaosaston- tai kerhosi verkkosivuilla, Facebookissa jne.
Tilaisuuden jälkeen huolehdi kaavakkeiden lähettämisestä koulutus- ja koetoimikunnalle.

Kokeeseen osallistuminen
Osallistuvan rottweilerin tulee olla:
• rekisteröity joko Suomen Kennelliitossa tai FCI:n tunnustamassa, ulkomaisessa virallisessa
rekisterissä
• vähintään 24 kk vanha
• tunnistusmerkitty
• rokotettu voimassaolevien rokotusmääräysten mukaisesti
• BH-kokeen suorittanut
Rottweilerin VIK-kokeessa noudatetaan SKL:n rokotus-, typistys- ja antidopingsääntöjä.
Koirakon tulee harjoitella oman maalimiehensä kanssa VIK-osioita, jotta se voi parhaan kykynsä mukaan
selviytyä kokeesta. VIK-kokeeseen ei kuitenkaan tarvitse harjoitella yhtä paljon kuin IPO-kokeeseen.
Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Suorituksesta koirakko saa sekä
ulkomuodontarkastus- että VIK-osion arvostelukaavakkeen.
Mikäli suoritus hylätään, sen voi uusia aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua. Rottweilerin VIK-kokeen voi uusia
enintään 2 kertaa.
SRY kerää tietoa
SRY tilastoi VIK-kokeiden tulokset. Ilmoittautumalla kokeeseen osallistuja antaa luvan tulosten tilastointiin
sekä hyödyntämiseen rodun eteen tehtävässä työssä. Järjestäjä huolehtii yhdistykselle tulevien lomakkeiden
toimittamisesta koulutus- ja koetoimikunnalle.

