
Luolakoirarotujen vesiriistamestaruuskokeen 
järjestämisohje 
  

10.8.2022 LUT-kollegion hyväksymä. Astuu voimaan 1.1.2023 

 

1. Tarkoitus 
Kokeen tarkoitus on nostaa koirien koulutuksen tasoa kilpailun kautta sekä tehdä 

tunnetuksi terrierien ja mäyräkoirien käyttöä vesilinnun metsästyksessä.  

 

2. Kokeen järjestäminen 
Luolakoirarotujen vesiriistamestaruuskokeessa noudatetaan SKL-FKK:n vahvistamia 

Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeen sääntöjä.  

Luolakoirarotujen vesiriistamestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä yksiluokkaisessa 

kokeessa, joka järjestetään vuosittain elokuussa, ennen vesilintujen metsästyskauden 

aloitusta.  

Mestaruuden saavuttaa korkeimpaan palkintosijaan oikeuttavan suurimman 
pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden voittaa koira, joka saa 

korkeimmat pisteet eri osa-alueista seuraavassa järjestyksessä: haku, nouto, 

jäljestäminen. Pisteiden ollessa edelleen tasan, kokeen ylituomari ratkaisee voittajan.  

Kokeen järjestämisestä vastaavat koetta aktiivisesti harrastavat yhdistykset yhdessä 

rotujärjestönsä kanssa seuraavasti: vuosina 2023 Parsonrussellinterrierit ry, 2024 
Suomen Jackrussellinterrierit ry, 2025 Borderterrierikerho ry, 2026 Suomen 

Kettuterrierit ry 2027 Suomen Saksanmetsästysterrierit ry, 2028 Suomen 

Mäyräkoiraliitto, jatkuen vuorovuosina. Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin 

määräämänä aikana.  

 

3. Osallistumisoikeus 
Mestaruuskokeeseen osallistuvan koiranohjaajan tulee olla jonkun luolakoirarotuja 

harrastavan rotujärjestön jäsen. Kokeen järjestävä taho (koetoimikunta) tarkastaa 

ohjaajan jäsenyyden. 

Kokeeseen osallistumisoikeus on edellisen vuoden mestarin lisäksi 

Parsonrussellinterrierit ry:n, Suomen Jackrussellinterrierit ry:n, Borderterrierikerho 
ry:n, Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n, Suomen Kettuterrierit ry:n, Suomen 

Saksanmetsästysterrierit ry:n, Lakelandinterrierit ry:n, Cairnterrierikerho ry:n sekä 

Brasilianterrieri-Fox Paulistinha ry:n edustamilla koirilla, jotka ovat kilpailuvuonna 

voittaneet oman rotujärjestönsä vesiriistamestaruuden.  

Mikäli rodulla ei järjestetä erillistä rodun vesimestaruuskoetta, voi rotujärjestö 
halutessaan nimetä edustajansa sekä varaedustajan. Nimettävällä edustajalla ja 

varaedustajalla tulee olla vesiriistakokeesta vähintään yksi VERI 1-tulos kuluneelta tai 

mestaruuskoetta edeltävältä kaudelta. 



Kutakin rotujärjestöä edustaa ainoastaan yksi nimetty edustaja ja varsinaisen 

edustajan estyneenä ollessa varaedustaja, joka on rotujärjestön vesimestaruuskokeen 

toiseksi tullut tai rotujärjestön erikseen ilmoittama.  

Mikäli koe ei täyty varsinaisen mestaruuskokeen osallistujista, voidaan koetta 
täydentää mestaruuskokeen ulkopuolisilla koirilla, joilla ei ole erillistä tulosvaatimusta 

kokeeseen pääsemiseksi. 

 

4. Arvosteleminen 
Järjestävä yhdistys nimeää kokeen ylituomarin. Kokeen ylituomarin tulee olla kokenut 

ja arvostellut vähintään yhden kokeen kuluneella tai edeltävällä kaudella. 

Ylituomari arvioi mestaruuskokeeseen osallistuvat koirat jokaiselta kokeen osa-

alueelta.  

Mikäli mestaruuskokeeseen osallistuu kaikkien osallistumisoikeuksien edustamat rodut 

sekä edellisen vuoden mestari, yhteensä 10 koiraa, tulee kokeessa olla kaksi 
vesiriistakokeiden ylituomaria. Tällaisessa tapauksessa toinen tuomareista toimii 

varsinaisena kokeen ylituomarina ja toinen avustavana tuomarina. Varsinainen 

ylituomari arvostelee tällöin vesitöiden osuudet ja avustava tuomari arvostelee 

jälkiosuuden. 

 

5. Kokeeseen ilmoittautuminen 
Koe on ns. kutsukilpailu, johon ilmoittaudutaan kirjallisesti Suomen kennelliiton ja 
järjestävän yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Rotujärjestöt, tai heidän valtuuttamansa 

yhdistys, ilmoittavat järjestäjälle mestaruuskokeeseen osallistuvat koirat ja näiden 

varakoirat kokeen ilmoittautumisajan puitteissa. Rotujärjestöt vastaavat 

ilmoittamansa koiran osallistumismaksun suorittamisesta. 

Mestaruuskokeen ulkopuoliset koirat hoitavat ilmoittautumisen itsenäisesti. 

 

6. Kokeen talous 
Kokeen järjestelykuluista on vastuussa järjestävä rotujärjestö sekä järjestävä 

yhdistys.  

Edellä mainitut rotujärjestöt varaavat joka vuosi erikseen määrittelemänsä summan 

kokeen järjestelykulujen kattamiseen.  

Osallistumismaksun määrittää järjestävä rotujärjestö/yhdistys. 

 

7. Muutokset 
Muutokset tähän ohjeeseen valmistelee rotujärjestöjen alainen LUT-tuomarikollegio. 

 

 


