
MESTARILUOKKA

81 Koira ohjataan kulkemaan ohjaajan kulkulinjan yli etuviistoon, jolloin koiran 

seuraamispuoli vaihtuu. Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana.

**

82 Koira ja ohjaaja tekevät yhdenaikaisesti täyskäännöksen toisistaan poispäin kääntyen 

ohjaajan kääntyessä paikallaan. Käännöksen jälkeen koira palaa heti seuraamaan ja 

koiran seuraamispuoli on vaihtunut.

**

83 Koira ja ohjaaja tekevät yhdenaikaisesti täyskäännöksen toisiaan kohti kääntyen 

ohjaajan kääntyessä paikallaan. Käännöksen jälkeen koira palaa heti seuraamaan ja 

koiran seuraamispuoli on vaihtunut.

**

84 Ohjaaja lähettää koiran hallitusti valitsemastaan kohdasta putken läpi. Tarvittaessa 

ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia kylttitelineeltä alkaen ja 2 m putken jälkeen. Koira tai 

ohjaaja saa putken jälkeen hidastaa tai pysähtyä odottamaan rintamasuuntansa 

säilyttäen. Putki voi olla suora tai taivutettuna kerran tai kahdesti. Koiran seuratessa 

vasemmalla putki voi olla taivutettuna oikealle ja päinvastoin. Kylttitelineen etäisyys 

putkeen on enintään 3 m tai kylttiteline on kiinni putkessa.
**

85 Ohjaajan pysähtyessä koira ohjataan ohjaajan eteen seisomaan kuono ohjaajaan päin.

Ohjaajan seistessä paikallaan koira ohjataan peruuttamaan ohjaajasta suoraan 

poispäin vähintään kolmen koiran rungonmitan verran. Koira saa pysähtyä ohjaajan 

eteen seisomaan tai koira saa lähteä peruuttamaan suoraan liikeestä. Lopuksi koira 

palaa alkuperäiselle seuraamispuolelle.
P

**

86 Ohjaaja lähettää koiran hallitusti valitsemastaan kohdasta hyppyesteiden yli. 

Tarvittaessa ohjaaja voi ottaa juoksuaskelia tehtäväkyltiltä alkaen ja 2 m esteiden 

jälkeen. Koira tai ohjaaja saa viimeisen esteen jälkeen hidastaa tai pysähtyä 

odottamaan rintamasuuntansa säilyttäen. Koira saa tulla seuraamaan esteiden välissä.

Sarjaesteessä voi olla 2 tai 3 estettä neljän metrin välein suorassa tai kääntyvässä 

linjassa. Tehtäväkyltin etäisyys ensimmäiseen hyppyesteeseen on enintään 3m tai 

tehtäväkyltti on kiinni ensimmäisessä hyppyesteessä.**

87 Koira ohjataan suoraan liikkeestä makuuasentoon ohjaajan pysähtymättä. Koiran 

maatessa paikallaan, ohjaaja kiertää etukautta koiran ympäri.

Lopuksi koira lähtee suoraan makuuasennosta seuraamaan ohjaajan pysähtymättä.

P

**

88 Koira ohjataan suoraan liikkeestä istumaan ohjaajan pysähtymättä.

Ohjaaja jatkaa kulkuaan seuraavalle tehtävälle, joka on ”liikkeessä kutsu koira”.

P

**



89 Merkki sijaitsee 5 m päässä tehtäväkyltistä 45 astetta vasemmalle. Ohjaaja pysähtyy, 

koira istuu sivulle. Ohjaajan seistessä paikallaan, koira lähetetään merkille seisomaan 

korkeintaan 1 m päähän merkistä. Koiran seistessä paikallaan ohjaaja kulkee 

seuraavalle tehtävälle, joka on ”liikkeessä kutsu koira”.

P

90 Ohjaaja kutsuu paikallaan odottavaa koiraa pysähtymättä tehtävänsuorituspaikalla. 

Koira tulee kutsusta nopeasti ohjaajan sivulle seuraamaan ohjaajan jatkaessa 

kulkuaan. Ohjaaja saa sovittaa kulkunopeutensa kylttitelineen jälkeen niin, että koira 

ehtii seuraamaan ennen seuraavaa tehtävää. Koiran seuraamispuoli on edellistä 

tehtävää vastaava.
**

TEHTÄVIÄ 91-95 KÄYTETÄÄN RADALLA KOIRAN SEURATESSA OHJAAJAN OIKEALLA PUOLELLA

91 Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä 

paikallaan oikealle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle.

92 Koirakko tekee yhdenaikaisesti täyskäännöksen siten, että ohjaajan kääntyessä 

paikallaan oikealle, koira kiertää ulkokautta ohjaajan oikealle sivulle. Koirakko toistaa 

täyskäännöksen, jolloin kulkusuunta palautuu.

Ohjaaja saa ottaa käännösten välissä korkeintaan kaksi askelta.

93 Ohjaaja pysähtyy, koira istuu oikealle sivulle. Koira pysyy paikallaan ohjaajan 

kääntyessä 90 astetta vasemmalle ja astuessa askeleen eteenpäin.  Ohjaajan 

pysähdyttyä koira kutsutaan oikealle sivulle istumaan.

P Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

94 Ohjaaja pysähtyy, koira istuu ohjaajan oikealle sivulle. Ohjaaja ottaa sivuaskeleen 

suoraan vasemmalle koiran seuratessa rintamasuuntansa säilyttäen. Lopuksi koira 

istuu ohjaajan sivulle.

P Ks. kilpailuohjeen kohta 3.7 Askeleet.

95 Ohjaajan kulkiessa suoraan eteenpäin, koira pyörähtää 360 astetta oikealle ohjaajan 

pysähtymättä. Pyörähdyksen jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan oikealla sivulla.


