Suomen Rottweileryhdistys r.y.

Rottweilerin VIK-koe – säännöt
SRY on jalostuksen tavoiteohjelmassaan sitoutunut vaalimaan rottweilerin
käyttöominaisuuksia. Tämän arvioinnin päämääränä on kerätä tietoa näistä
ominaisuuksista sekä tukea rottweilerin jalostusta näiden ominaisuuksien osalta.
Rottweilerin VIK-koe koostuu kahdesta osasta, tottelevaisuus- ja suojeluosuudesta.
Tottelevaisuusosuus sisältää seuraamista kytkettynä. Seuraamisen aikana tuotetaan
äänihäiriö, ammutaan kaksi laukausta sekä kohdataan henkilöryhmä. Suojeluosuus
sisältää piilosta hyökkäyksen ja liikkuvan maalimiehen hyökkäyksen torjumisen.
Suojeluosuudessa koira voi olla ilman liinaa tai kytkettynä kaulapantaan/valjaisiin.
Koe alkaa aina ulkomuodontarkastuksella, tarkastus on sama kuin muut SRY:n
järjestämät ulkomuodontarkastukset.
Ulkomuodontarkastuksen suorittaa rodun erikoistuomari tai kaksi SRY:n pätevöimää
ulkomuodon tarkastajaa yhdessä. Mikäli koiraa ei voida mitata tai arvioida kaikilta osin
(arka, aggressiivinen), merkitään ulkomuodon arviointi hylätyksi, eikä koira voi jatkaa
rottweilerin VIK-kokeeseen. Mikäli koira hylätään ulkomuodollisten ominaisuuksiensa
vuoksi (esim. pitkä karva, värivirhe, purentavika) se voi jatkaa rottweilerin VIKkokeeseen. Koira saa rottweilerin VIK-kokeesta tuloksen hyväksytty tai hylätty. Mikäli
suoritus hylätään, sen voi uusia aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua. Rottweilerin VIKkokeen voi uusia enintään 2 kertaa.
Rottweilerin VIK-kokeeseen ilmoittaudutaan SRY:n omalla lomakkeella.
Rottweilerin VIK-kokeen arvioinnin voi suorittaa ulkomainen tuomari, jolla on omassa
maassaan rottweilerin ZTP:n arvosteluoikeudet, tai kotimaiset tuomarit, joilla on IPOarvosteluoikeudet.
Maalimiehinä voivat toimia Suomen Palveluskoiraliiton pätevöimät kilpailuavustajat.
Tuomari voi arvioida enintään 15 koiraa/päivä. Maalimiehet voivat toimia avustajana
enintään 10 koiralle/päivä.

1. Osallistumisoikeus
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 anti-doping sääntöjä.
2. Rottweilerin VIK-kokeen kulku ja arvostelu
2.1. Tottelevaisuus (tottelevaisuus, laukauksiin reagoiminen ja henkilöryhmä)
Tuomarin merkistä ohjaaja antaa koiralle ”seuraa” –käskyn, lähtee liikkeelle ja kulkee n.
40 askelen matkan määrättyyn suuntaan. Noin 20 askelen kohdalla ammutaan kaksi

laukausta 6 mm aseella. Koiran tulee olla välinpitämätön laukauksia kohtaan.
40 askelen kohdalla ohjaaja suorittaa täyskäännöksen ja jatkaa takaisin.
Palattuaan lähtöpisteeseen, ohjaaja tekee käännöksen joko oikealle tai vasemmalle sen
mukaan, mitä tuomari on kulkusuunnasta määrännyt. Ohjaaja kävelee n. 30 askelta,
tekee täyskäännöksen ja jatkaa kulkuaan n. 15 askelta, minkä jälkeen hän pysähtyy.
Koiran on tällöin istuuduttava välittömästi, ja pysyttävä liikkumatta perusasennossa.
Tuomarin merkistä, ohjaaja lähtee liikkeelle kohti kentällä olevaa henkilöryhmää.
Henkilöryhmä koostuu 8-10 henkilöstä, jotka ovat aluksi väljässä
ympyrämuodostelmassa.
Koira ja ohjaaja kulkevat ryhmän keskelle, missä ohjaaja pysähtyy ja koiran on tällöin
istuuduttava perusasentoon välittömästi. Tuomarin merkistä henkilöryhmä tiivistyy
koiran ja ohjaajan ympärille kuitenkin enintään puolen metrin päähän. Henkilöryhmän
jäsenet tarkkailevat tuomarin ohjeita. Tuomarin merkistä henkilöryhmä poistuu paikalta.
Tottelevaisuusosan arvosteluasteikko: erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä,
puutteellinen.
Henkilöryhmässä käyttäytymisen arvosteluasteikko: itsevarma, avoin, valpas;
itsevarma, pidättyväinen, rauhallinen; aggressiivinen, hyökkäävä; epäluuloinen,
varautunut; pelokas, epävarma, arka.
Laukauksiin reagoimisen arvosteluasteikko: a. ei reagoi/b. kokematon; reagoi, jatkaa
toimintaa; pelokas, jatkaa toimintaa; reagoi, ei jatka toimintaa; pelokas, ei jatka
toimintaa.
Suoritus hylätään ja kokeen suorittaminen päättyy, mikäli koira saa aloitusosan
laukauksiin
reagoimisesta arvion ”reagoi ei jatka toimintaa” tai ”pelokas/ei jatka toimintaa” tai
ryhmässä
käyttäytymisestä arvion ”aggressiivinen/hyökkäävä” tai ”pelokas/epävarma/arka”.
2.2. Piilosta hyökkäyksen torjuminen
Ohjaaja odottaa koiran kanssa perusasennossa tuomarin osoittamassa paikassa.
Tuomarin merkistä ohjaaja antaa koiralle ”seuraa” -käskyn ja lähtee kulkemaan
tuomarin osoittamaa piiloa kohti. Halutessaan ohjaaja voi saattaa koiran kytkettynä
pantaan/valjaisiin.
Kun ohjaaja tai koira on viiden askeleen päässä piilosta, maalimies hyökkää tuomarin
merkistä ohjaajaa ja koiraa kohti, ohjaajan päästäessä liinasta irti. Koiran tulee
välittömästi estää itsevarmasti, määrätietoisesti ja energisesti hyökkäys puremalla
voimakkaalla, energisellä ja täydellä puruotteella suojahihaan.
Maalimies kuljettaa koiraa ja kuormittaa sitä patukalla valelyönnein ja 2 lyönnillä
tuomarin määräämän matkan. Kuormitusvaiheessa patukan lyöntien tulee kohdistua
lapoihin ja säkäalueelle. Lyönnit on annettava kaikille koirille yhtä voimakkaina.
Ensimmäinen lyönti annetaan noin 4-5 askeleen jälkeen, toinen edelleen noin 4-5
askeleen jälkeen kuormitusvaiheessa. Toisen lyönnin jälkeen painostusta on jatkettava
ilman uusia lyöntejä.
Maalimiehen kuormitus ei saa vaikuttaa negatiivisesti koiran itsevarmuuteen, otteeseen
tai otteen voimaan. Maalimiehen pysähdyttyä koiran on itsenäisesti tai ohjaajan yhdestä
käskystä irrotettava ja aloitettava vartiointi.
Vartioinnissa koiran tulee olla tarkkaavainen, painostava, itsevarma ja tiivis maalimiestä
kohtaan, ja mikäli koira haukkuu, tulee haukun olla jatkuvaa ja energistä. Tuomarin
luvalla ohjaaja siirtyy vartioivan koiran viereen ja käskee koiran perusasentoon.
Arvosteluasteikko:
erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, puutteellinen.
Koiran tulee ottaa puruvaiheissa voimakas, itsevarma, rauhallinen ja täysi puruote.

Puruotteen arvosteluasteikko: täysi ote, rauhallinen ja voimakas; kärkiote,
rauhallinen ja voimakas; täysi ote, rauhaton, heikko; kärkiote, rauhaton, heikko; ei
käy kiinni
Koiran tulee irrottaa nopeasti käskyn saatuaan. Se voi myös irrottaa itsenäisesti, kun
maalimies on pysähtynyt. Jos koira ei irrota ensimmäisestä käskystä, tuomari voi antaa
luvan vielä useampaan lisäkäskyyn.
Irrottamisen arvosteluasteikko: irrottaa käskystä; irrottaa itsenäisesti; ei irrota
käskystä
Suoritus hylätään ja kokeen suorittaminen päättyy, mikäli koira saa hyökkäyksen
torjumisesta arvion puutteellinen, purukäyttäytymisestä arvion ei käy kiinni tai
irrottamisesta arvion ei irrota käskystä.
2.3. Liikkuvan maalimiehen hyökkäyksen torjuminen
Ohjaaja kuljettaa koiransa kentän päähän kuvitellulle keskilinjalle siten, että koira on
perusasennossa ja rintamasuunta on keskilinjan suuntainen, jos koira on kytketty
ohjaaja irrottaa liinan. Halutessaan ohjaaja voi pitää koiraa kaulaimesta/valjaista kiinni.
Tuomarin merkistä maalimies lähtee kävelemään kentän vastakkaisessa päässä
olevasta piilosta kentän päätyä pitkin kohti keskilinjaa. Maalimies kääntyy keskilinjaa
pitkin suoraan kohti koiraa ja siirtyy juoksuun. Tuomarin merkistä ohjaaja käskee koiran
hyökkäykseen. Ohjaaja jää seisomaan paikalleen. Maalimies juoksee koiraa kohden
kuormittaen koiraa valelyönneillä ja huudoilla. Viimeiset huudot tulevat koiran ollessa n.
8 – 10 askelen päässä.
Koiran tulee jatkaa hyökkäystään päämäärätietoisesti ja itsevarmasti ja käydä kiinni
voimakkaasti ja energisesti lujalla, täydellä, varmalla ja rauhallisella puruotteella.
Maalimiehen pysähdyttyä koiran on itsenäisesti tai ohjaajan yhdestä käskystä irrotettava
ja aloitettava vartiointi.
Vartioinnissa koiran tulee olla tarkkaavainen, painostava, itsevarma ja tiivis
maalimiestä kohtaan ja mikäli koira haukkuu, tulee haukun olla jatkuvaa ja energistä.
Tuomarin luvalla ohjaaja siirtyy vartioivan koiran viereen ja käskee koiran
perusasentoon.
Tämän jälkeen koiran saa kytkeä.
Arvosteluasteikko: erinomainen; erittäin hyvä; hyvä;
tyydyttävä; puutteellinen
Koiran tulee ottaa puruvaiheissa voimakas, itsevarma, rauhallinen ja täysi puruote.
Puruotteen arvosteluasteikko: täysi ote, rauhallinen ja voimakas; kärkiote,
rauhallinen ja voimakas; täysi ote, rauhaton, heikko; kärkiote, rauhaton, heikko; ei
käy kiinni
Koiran tulee irrottaa nopeasti käskyn saatuaan. Se voi myös irrottaa itsenäisesti, kun
maalimies on pysähtynyt. Jos koira ei irrota ensimmäisestä käskystä, tuomari voi antaa
luvan vielä useampaan lisäkäskyyn.
Irrottamisen arvosteluasteikko: irrottaa käskystä; irrottaa itsenäisesti; ei irrota
käskystä
Suoritus hylätään ja kokeen suorittaminen päättyy, mikäli koira saa liikkuvan
maalimiehen hyökkäyksestä arvion puutteellinen, purukäyttäytymisestä arvion ei käy
kiinni tai irrottamisesta arvion ei irrota käskystä.
3. Ominaisuuksien arviointi
3.1. Viettiominaisuudet
Koiran tulee osoittaa tasapainoista viettirakennetta. Arvosteluasteikko: erinomainen;

erittäin hyvä; hyvä; tyydyttävä; puutteellinen
Suoritus hylätään, mikäli koira saa viettiominaisuuksista arvion puutteellinen.
3.2. Itsevarmuus
Koiran tulee esiintyä koko arvioinnin ajan itsevarmasti ja pelottomasti sekä hallita
hermonsa.
Arvosteluasteikko: erinomainen; erittäin hyvä; hyvä; tyydyttävä; puutteellinen
Suoritus hylätään, mikäli koira saa itsevarmuudesta arvion puutteellinen.
3.3. Kuormitettavuus
Uhka ei saa vaikuttaa koiraan tai sen toimintakykyyn negatiivisesti. Koiran tulee toimia
energisesti ja itsevarmasti maalimiehen kuormituksesta huolimatta. Koira osoittaa hyvää
kuormitettavuutta pitämällä voimakkaan, rauhallisen ja täyden puruotteen, vaikka
maalimies kuormittaa koiraa. Ennen vartiointivaihetta koiran on säilytettävä sama
puruote ennen irrotusta.
Arvosteluasteikko: erinomainen; erittäin hyvä; hyvä; tyydyttävä; puutteellinen
Suoritus hylätään, mikäli koira saa kuormitettavuudesta arvion puutteellinen.
3.4. Ohjattavuus / hallinta
Koiran tulee osoittaa läpi tarkastuksen hyvää ohjattavuutta. Ohjattavuus korostuu
eritoten irrotuksissa ja vartiointivaiheissa. Arvosteluasteikko: erinomainen; erittäin
hyvä; hyvä; tyydyttävä; puutteellinen
Suoritus hylätään, mikäli koira saa ohjattavuudesta/hallinnasta arvion puutteellinen.

