
   

RALLY-TOKO ALOKASLUOKAN KYLTIT 

   
1  Ratasuoritus alkaa lähtökyltiltä.  

   Koirakko asettuu lähtökyltille perusasentoon,  

   koira istuu ohjaajan vasemmalla sivulla. 

   Tuomari antaa lähtöluvan ohjaajan vastattua myöntävästi ”valmis”-kysymykseen.  

   Ajanotto käynnistyy, kun koira tai ohjaaja ohittaa lähtökyltin.  

2  Maalikyltti ohitetaan edellisen tehtäväkyltin määräämällä vauhdilla ja  

   seuraamispuolella.  

   Ajanotto ja ratasuoritus loppuvat, kun koirakko on ohittanut 

*  maalikyltin. 

**        

3  Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen oikealle kyltin edessä. 

   ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.  

     

*    

**    

4  Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen vasemmalle kyltin edessä. 

   ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.  

     

*    

**    

5  Koirakko tekee 270 asteen tiiviin käännöksen oikealle kyltin edessä. 

    

     

     

**     

6  Koirakko tekee 270 asteen tiiviin käännöksen vasemmalle kyltin edessä. 

    

     

     

**     

7  Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen oikealle kyltin edessä. 

    

     

     

**    

8  Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen vasemmalle kyltin edessä. 

    

     

     

**    

9  Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen kyltin edessä.   

   Ohjaajan kääntyessä paikoillaan vasemmalle, 

   koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle. 

     

    

   

 



 

10  Koirakko tekee tiiviin 360 asteen käännöksen oikealle. 

    

    

    

**   

11  Koirakko tekee tiiviin 360 asteen käännöksen vasemmalle. 

    

     

     

**    

12  Koirakko etenee pysähtymättä seuraavalle kyltille, niin että 

   kulkunopeus hidastuu selkeästi koirakon normaalista kävelyvauhdista. 

   ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.  

*   

**   

13  Koirakko etenee tasaista vauhtia seuraavalle kyltille, niin että 

   kulkunopeus nopeutuu selkeästi koirakon normaalista kävelyvauhdista. 

   ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.  

*    

**   

14  Koirakko palaa normaaliin kävelyvauhtiin. 

   ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.   

     

*    

**   

15  Ohjaaja astuu kyltin jälkeen askeleen oikealle etuviistoon 

   koiran seuratessa liikettä. 

   Koirakko jatkaa kyltiltä suoraan eteenpäin. 

    

    

16  Spiraali jää koirakon oikealle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki kolme 

   merkkiä, sitten kaksi kylttiä lähintä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit ovat 

   1,5 m – 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai 

*  merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.   

**  ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.      

17  Spiraali jää koirakon vasemmalle puolelle. Koirakko kiertää ensimmäiseksi kaikki 

   kolme merkkiä, sitten kaksi kylttiä lähintä ja viimeiseksi lähimmän. Merkkien välit 

   ovat 1,5 m – 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m 

*  tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä.   

**  ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.     

18  Pujottelu suoritetaan aina aloittaen ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä  

   on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5 m – 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys 

   tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä. 

*  Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä. 

**  ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.  

 



 

19  Pujottelu suoritetaan aina aloittaen ensimmäisen merkin oikealta puolelta. Merkkejä  

  on tehtävässä neljä. Merkkien välit ovat 1,5 m – 2 m. Ensimmäisen merkin etäisyys 

  tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m tai merkin on oltava kiinni tehtäväkyltissä. 

*  Voittaja- ja mestariluokassa voidaan merkkien sijaan käyttää henkilöitä. 

**  ALO-MES: Kylttiä voidaan käyttää vauhdinmuutostehtävän jälkeen.  

20  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

   kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

   Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle. 

     

     

21  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

   kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

   Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle.  

     

     

22  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

   kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

   Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta ohjaajan vasemmalle sivulle 

   perusasentoon istumaan. 

     

23  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

   kuono enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

   Koira ohjataan vasemmalta ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle   

   perusasentoon istumaan 

     

24  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille. Ohjaaja astuu yhden askeleen  

   eteenpäin ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi kolme 

   askelta ja pysähtyy. Koira seuraa vierellä ja ohjaajan pysähtyessä istuu 

*  perusasentoon. Askeleen pituus on vähintään ohjaajan yhden jalkapohjan mitta. 

**    

25  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono 

   enintään 30 cm päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. Ohjaaja  

   peruuttaa yhden askeleen ja pysähtyy, sitten kaksi askelta ja pysähtyy, lopuksi  

*  kolme askelta ja pysähtyy. Koira kulkee mukana ja ohjaajan pysähtyessä istuu  

**  ohjaajan eteen. Lopuksi koira palaa ohjaajan sivulle.  

26  Koira istuu perusasentoon ohjaajan pysähtyessä kyltille. 

     

     

*    

**    

27  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.  

  Koirakko etenee tasaista vauhtia seuraavalle kyltille, niin että 

  kulkunopeus nopeutuu selkeästi koirakon normaalista kävelyvauhdista. 

*   

**   

 



 

28  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koiran istuessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri  

   lopuksi pysähtyen koiran viereen. 

*    

**    

29  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira ohjataan makuuasentoon, niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. 

   Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta. 

*    

**    

30  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan suoraan liikkeestä  

   makuuasentoon, niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. 

   Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta. 

*    

**    

31  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira ohjataan makuuasentoon, niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. 

   Koiran maatessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri  

*  lopuksi pysähtyen koiran viereen.  

**  Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta. 

 
* Tehtävää voidaan käyttää voittajaluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella. 
** Tehtävää voidaan käyttää mestariluokassa koiran seuratessa ohjaajan oikealla puolella. 


