
   

RALLY-TOKO AVOIMENLUOKAN KYLTIT 

   

40  Houkutuksessa koirakko kiertää kahdeksikon kahden merkin ympäri tuomarin 

   määräämässä järjestyksessä. Liikkeen suoritus päättyy kahdeksikon keskelle.  

   Merkkien ja houkutusten etäisyys on toisistaan 1,5 m - 2 m. 

   Houkutukset sijaitsevat kahdeksikon puolivälissä. 

**                                                

41  Koira ohjataan hyppyesteen yli. Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa  

   juoksuaskelia kyltiltä alkaen ja 2 metriä esteen jälkeen. 

   Hyppyesteen etäisyys tehtäväkylttiin on vähintään 1,5 m 

*   tai tehtäväkyltti on kiinni esteessä. 

**    

42  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen oikealle kyltin edessä. 

   Ohjaaja kääntyy paikallaan. 

   Lopuksi koira istuu perusasentoon.  

**     

43  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koirakko tekee 90 asteen tiukan käännöksen vasemmalle kyltin edessä. 

   Ohjaaja kääntyy paikallaan. 

   Lopuksi koira istuu perusasentoon.  

**     

44  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira jää paikalleen ohjaajan kääntyessä 90 astetta oikealle 

   ja astuessa askeleen eteenpäin.  

   Lopuksi koira kutsutaan ohjaajan vasemmalle sivulle perusasentoon. 

     

45  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen oikealle. 

   Ohjaaja kääntyy paikallaan. 

     

**     

46  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen vasemmalle. 

   Ohjaaja kääntyy paikallaan. 

     

**     

47  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen oikealle. 

   Ohjaaja kääntyy paikallaan. 

   Lopuksi koira istuu perusasentoon. 

**     

48  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen vasemmalle. 

   Ohjaaja kääntyy paikallaan. 

   Lopuksi koira istuu perusasentoon. 

**     

   
   



 
 
 

49  Koirakko pysähtyy perusasentoon välittömästi kyltin jälkeen.   

   Ohjaaja astuu kyltin takana askeleen suoraan oikealle 

   koiran seuratessa liikettä rintamasuuntansa säilyttäen. 

   Lopuksi koira istuu perusasentoon. 

   Koirakko jatkaa kyltiltä suoraan eteenpäin. 

50  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm  

   päähän ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

   Koira ohjataan oikealta ohjaajan takakautta vasemmalle sivulle 

   perusasentoon istumaan. 

51  Koirakko pysähtyy perusasentoon 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. 

52  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira ohjataan makuuasentoon, niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. 

   Koira ohjataan perusasentoon istumaan. 

     

**     

53  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

  Koira ohjataan seisomaan.  

  Koiran seistessä paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri  

  lopuksi pysähtyen koiran viereen.  

**    

54  Ohjaajan kulkiessa suoraan eteenpäin,  

  koira pyörähtää 360 astetta vasemmalle ohjaajan pysähtymättä. 

  Pyörähdyksen jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan vasemmalla sivulla. 

   

    

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

 


