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JOUKKUEKATSELMUS 
PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 
 

1. ANOMINEN 
Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n 
pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 
 

2. TUOMARIT 
Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja 
tarvittavan määrän tuomareita. 

 
3. OSALLISTUMISOIKEUS 

SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain.  
Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. 
Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. 
Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun. 
 
Joukkueeseen kuuluu SPKL:n kouluttama ryhmänjohtaja ja 2-3 koiraa ohjaajineen. 
Joukkueen tulee koostua Vapepan maakuntajaon mukaisesti oman toimialueen koirakoista. 
Tämä vaatimus koskee myös kutsujoukkueita. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty 
pelastuskoirakoetulos vähintään yhdessä pelastuskoirakoelajissa (PEJÄ, PEHA ja PERA) tai 
tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. 
 

3.1.  Ilmoittautumiset 
Joukkue on ilmoitettava 3 kk ennen kilpailua ja nimettävä 1 kk ennen kilpailua. 
 

4. SUORITUSPAIKAT 
Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, 
jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä 
todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. 
Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 

1. suunnistustaito  
2. ensiaputaito 
3. jäljestämis- ja henkilöetsintä 
4. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus    

 
5. KUSTANNUKSET 

Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi.  
Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. 
SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut.  

1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 
2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut  
3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 
4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut  
5. palkinnot, kunniakirjat  

Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran 
toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, 
vastaan tarvikkeiden hankkijalle. 
Suorituspaikat tulee suunnitella jo olemassa oleviin puitteisiin. 

 
6. SPONSORIT 

Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin 
rajoituksin: 

 yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva 

 SPKL:lla on yhteistyösopimus LähiTapiola -yhtiön kanssa, joten muita 
vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa 
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 SPKL:lla on yhteistyösopimus v. 2014 Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota 
voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa 
yhteistyökumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä.  

Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen 
Palveluskoiraliitolle. 

 
7. TIEDOTUS 

Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella.  
Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. 
Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. 

 
Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä 
omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista 
medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. 
Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta 
sekä jutun kirjoittamisesta. 

 
8. JÄRJESTELYT  

Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä 
ajoin ennen kilpailua. 
Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista 
eläinlääkärintarkastusta. 

 


