
 

   

RALLY-TOKO VOITTAJALUOKAN KYLTIT 

   

60  Käytösruudussa koirakko odottaa voittajaluokassa 2 ja mestariluokassa 3 minuuttia. 

   Tuomari määrää koiran VOI-luokassa istumaan tai makaamaan, MES-luokassa  

   istumaan, makaamaan tai seisomaan ohjaajan eteen tai sivulle. Käytösruudun tulee 

   sijaita kehän välittömässä läheisyydessä ja se suoritetaan heti oman  

**   ratasuorituksen jälkeen seuraavan koirakon suorittaessa rataa. 

61  Kyltille tultaessa koirakko lähtee pysähtymättä peruuttamaan suoraan taaksepäin    

   ohjaajan kolmen askeleen verran. Askeleen pituus on vähintään ohjaajan yhden  

   jalkapohjan mitta. 

     

**     

62  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira ohjataan seisomaan ja sitten makuuasentoon, 

   niin että koiran kyynärpäät osuvat maahan. 

   Koiran on lähdettävä kyltiltä suoraan makuuasennosta. 

**    

63  Koirakko pysähtyy perusasentoon kyltille.   

   Koira ohjataan seisomaan ja sitten istumaan. 

    

     

**     

64  Koira pysäytetään seisomaan ohjaajan pysähtymättä. 

  Koiran seistessä paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri. 

  Lopuksi koira lähtee seuraamaan ohjaajan pysähtymättä. 

    

**    

65  Koira ja ohjaaja tekevät tiukan täyskäännöksen oikealle. 

 Käännöksen jälkeen koiran seuraamispuoli on vaihtunut. 

  

*  

**  

66  Koira ja ohjaaja tekevät tiukan täyskäännöksen vasemmalle. 

  Käännöksen jälkeen koiran seuraamispuoli on vaihtunut. 

   

*   

**   

67  Koirakko tekee tiukan täyskäännöksen niin, että ohjaajan kääntyessä paikoillaan  

  vasemmalle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle. 

  Koirakko toistaa täyskäännöksen, jolloin kulkusuunta palautuu.  

  Ohjaaja saa ottaa käännösten välissä korkeintaan kaksi askelta. 

   

68  Koira ohjataan kulkemaan ohjaajan jalkojen välistä, jolloin koiran seuraamispuoli  

  vaihtuu. Koira ei saa pysähtyä liikkeen suorituksen aikana. 

   

*   

**   

 



 

69  Koira ohjataan vaihtamaan seuraamispuolta ohjaajan selän takaa.  

   Koira ei saa pysähtyä liikkeen suorituksen aikana. 

    

*    

**    

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

 

 

KYLTTEJÄ 71 – 77 KÄYTETÄÄN RADALLA 

KOIRAN SEURATESSA OHJAAJAN OIKEALLA PUOLELLA 

71  Ohjaaja astuu kyltille saavuttaessa askeleen suoraan vasemmalle 

  koiran seuratessa liikettä rintamasuuntansa säilyttäen ohjaajan oikealla puolella. 

  Koirakko jatkaa liikkeen jälkeen suoraan eteenpäin. 

   

   

72  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

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

  Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle. 

   

   

73  

 

Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

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

 Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle.  

  

   

74  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

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

 Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle  

 istumaan. 

   

75 

 

Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran 

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

 Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan. 

  

  

76  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. 

  Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän  

  ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

  Koira ohjataan vasemmalta ohjaajan takakautta ohjaajan oikealle sivulle  

  istumaan. 

77  Ohjaajan pysähtyessä kyltille, koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. 

  Koira ohjataan ohjaajan eteen istumaan koiran kuono enintään 30 cm päähän  

  ohjaajasta, koiran rintamasuunta ohjaajaan päin. 

  Koira ohjataan oikealta ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle istumaan. 

   

 


