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Ohje vinttikoirakokeiden koetoimitsija, palkintotuomari ja ylituomari kokelastehtävien 

sopimisesta ja vastaanottamisesta 

Vinttikoiraliiton hallitus nimeää kulloinkin kyseessä olevat kurssilaiset kokelaiksi 

koulutustoimikunnan esityksestä. Tämän jälkeen koetoimitsijakokelaat ja palkintotuomarikokelaat 

voivat sopia kokeen järjestäjien kanssa kokelastehtävien suorittamisesta. Ylituomarikokelaille 

koulutustoimikunta vahvistaa missä kokeessa tehtävä suoritetaan. Kaksipäiväisissä kokeissa 

palkintotuomarikokelaille riittää tehtävän suorittamiseen yksi päivä, poislukien kilpailunjohtajan 

kokelastehtävä. Koetoimitsijakokelas suorittaa tehtäväänsä myös koko kokeen ajan riippumatta 

koepäivien määrästä. 

Kokelaille voidaan määrätä lisätehtäviä. 

Koetoimitsijakokelaat 

• kokelaaksi nimittämisen jälkeen kokelas on yhteydessä kokeen nimettyyn koetoimitsijaan ja 

sopii tehtävän suorittamisesta 

• kokeen nimetty koetoimitsija informoi asiasta kokeen nimettyä ylituomaria  

• kokelastehtävä suoritetaan liitteen 1. Koulutus ja pätevöinti mukaisesti 

• kokeen päätyttyä kokeen nimetty koetoimitsija keskustelee ylituomarin kanssa onko 

kokelas tehnyt tehtävänsä hyväksytysti vai onko tarpeen määrätä lisätehtävä 

• keskustelun jälkeen, mikäli tehtävä hyväksytään, kokeen nimetty koetoimitsija merkitsee 

arvosanan ja laittaa nimensä kokelaspaperiin vastaanottaja kohtaan 

• kokeen nimetty ylituomari hyväksyy esityksen laittamalla nimensä ym. pyydetyt tiedot 

kokelaspaperin ylituomari kohtaan 

• koetoimitsijakokelaita voi kokeessa olla vain yksi (1) 

• koetoimitsijakokelas ei voi toimia kilpailuttajana tai muussa toimihenkilötehtävässä ko. 

kokeessa 

Palkintotuomarikokelaat 

• kokelaaksi nimittämisen jälkeen kokelas on yhteydessä kokeen nimettyyn kilpailunjohtajaan 

kokelastehtävän suorittamisesta 

• kokeen nimetty kilpailunjohtaja informoi asiasta kokeen nimettyä ylituomaria ja he sopivat 

yhdessä montako kokelasta kokeeseen voidaan ottaa 

• kokelastehtävä suoritetaan liitteen 1. Koulutus ja pätevöinti mukaisesti 

• kokeen päätyttyä kokeen nimetty kilpailunjohtaja tai palkintotuomari keskustelee ylituomarin 

kanssa onko kokelas tehnyt tehtävänsä hyväksytysti vai onko tarpeen määrätä lisätehtävä 

• keskustelun jälkeen, mikäli tehtävä hyväksytään, kokeen nimetty kilpailunjohtaja tai 

palkintotuomari merkitsee arvosanan ja laittaa nimensä kokelaspaperiin vastaanottaja 

kohtaan 

• kokeen nimetty ylituomari hyväksyy esityksen laittamalla nimensä ym. pyydetyt tiedot 

kokelaspaperin ylituomari kohtaan 

• palkintotuomarikokelaita ratakokeissa voi olla maksimissaan: 2 kpl 

kaarretuomariharjoittelijaa, 1 kpl lähettäjäharjoittelija, 1 kpl ajanottopäälliköharjoittelija ja 1 

kpl kilpailunjohtajaharjoittelija, harjoittelijat ovat varsinaisten tuomareiden mukana 

tuomarineuvoston kokoontumisissa 

• palkintotuomarikokelaita maastokokeissa voi olla maksimissaan: 2 kpl arvosteluharjoittelija, 

1 kpl ratamestariharjoittelija, 1 kpl lähettäjäharjoittelija ja 1 kpl kilpailunjohtajaharjoittelija, 

harjoittelijat ovat varsinaisten tuomareiden mukana tuomarineuvoston kokoontumisissa 
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• koulutustoimikunta nimeää ylituomarin tuomarikollegiota varten (yksi ylituomari ja kokelas), 

ylituomari tekee erillisen raportin tuomarikollegiosta ja toimittaa sen kilpailuvaliokunnan 

sihteerille 

• tuomarikollegioita, jotka ovat erillään varsinaisesta kokeen toiminnasta, voi maastokokeissa 

olla maksimissaan 3 kpl 

• palkintotuomarikokelas ei voi toimia kilpailuttajana tai muussa toimihenkilötehtävässä ko. 

kokeessa 

• palkintotuomarikokelaan osalta noudatetaan Kennelliiton jääviyssääntöä 

Ylituomarikokelaat 

• kokelaaksi nimittämisen jälkeen koulutustoimikunta vahvistaa kokeet, joissa 

ylituomarikokelas suorittaa näyttökokeet 

• Ylituomarikokelas on yhteydessä kokeen varsinaiseen ylituomariin ja kun tehtävästä on 

sovittu yhteydessä myös kilpailunjohtajaan 

• kokeen nimetty ylituomari sopii kokelaan kanssa mahdollisten ennakkotehtävien 

hoitamisesta esim. kysymykset ym. 

• kokelastehtävä suoritetaan liitteen 1. Koulutus ja pätevöinti mukaisesti 

• kokeen päätyttyä kokeen nimetty ylituomari käy kokelaan kanssa tehtävän läpi 

• kokeen nimetty ylituomari täyttää kokelaspaperiin vaaditut kohdat 

• ylituomarikokelaan osalta noudatetaan Kennelliiton jääviyssääntöä 

 

 


