Tiedote dobermann muotovalion (FI MVA) arvo sääntömuutoksen voimaantulosta:
Uusi dobermannin MVA sääntö tulee voimaan 1.1.2022
Sääntömuutos on käsitelty Suomen kennelliiton valtuustossa 30.5.2021.
Valionarvo on anottava koiralle viimeistään viisi (5) vuotta viimeisestä siihen oikeuttavasta
tuloksesta, jonka jälkeen sitä ei enää myönnetä (SKL valtuusto 22.11.2020; yleissääntö
MVA-arvon anomisesta kaikilla roduilla).
SDY ry syyskokouksessa 2019 hyväksytyn muutoksen mukaan dobermannin muotovalion
arvoon vaaditaan 1.1.2022 alkaen:
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, ei
käyttäytymiskoe, ja tämän lisäksi vaadittavat sertifikaatit.
Tulkintaohje:
Pelastuskoirakokeiksi käyvät tämän kirjauksen mukaan siis nyt sekä kansalliset että
kansainväliset pelastuskoirakokeet.
SPKL Palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet:
7§ Loppupisteet ja palkintosijat
1. Palkinto on vähintään 90% koelajin kokonaispistemäärästä.
2. Palkinto on vähintään 80% koelajin kokonaispistemäärästä.
3. Palkinto on vähintään 70% koelajin kokonaispistemäärästä.
Kokonaispistemäärä on koeosien summa. Alin hyväksytty tulos on koulutustunnus ja
vähintään 70% lajin kokonaispistemäärästä.
http://www.virkku.net/files/saannot_kansalliset.pdf
SPKL Pelastuskoirakoeohje - Palveluskoirakokeiden säännöt ja lajiohjeet
6§ Koulutustunnus
Koulutustunnusrajat on määritelty kunkin lajin koeohjeissa. Koulutustunnus merkitään
koiran kilpailukirjaan koeohjeissa mainituin lajitunnuksin.
http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/kopa-tiedostot/pelastussaannot.pdf
Suomen kennelliitto - Valionarvosäännöt 2020
Muotovalion arvo (FI MVA) Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri
palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk.
HUOM uusia voimaan tulevia juniori- ja veteraanisertifikaatteja ei huomioida.
Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut
koetulokset rodunomaisista kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi. (Valt. 24.11.07)
Muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset voi saada myös muissa Pohjoismaissa. Muista
maista saavutettujen koetulosten kelpoisuuden muotovalion arvoon hyväksyy Kennelliitto
koemuodon haltijan (= SPKL) esityksestä.

Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut jonkin muun maan muotovalionarvon, vaaditaan
vain yksi sertifikaatti (HUOM. ei juniori- tai veteraanisertifikaatti) Suomesta sekä mahdolliset
lisävaatimukset. Sen mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n iässä saama sertifikaatti lasketaan
Suomen muotovalionarvoon oikeuttavaksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2011. (Valt. 29.5.11)
Mikä tahansa palveluskoirista voi tulla Suomen muotovalioksi myös seuraavilla Ruotsissa tai
Norjassa saaduilla palveluskoiratuloksilla: ”GK lkl, uppfl. hkl” tai ”tjänstehundcert”, ”gk bruksprovkvalifikation vid draghundsprov”, ”gk vallhundsprov vid lokalprov”. Muut hyväksyttävät
koetulokset: IPO -koe tai SchH -koe.
Ulkomaalaisen omistaman / hallitseman koiran ulkomailla saavuttama koetulos hyväksytään FI
MVA -arvoon vaadittavaksi koetulokseksi vain, mikäli se on saavutettu FCI:n hyväksymän
kenneljärjestön kokeesta, joka vastaa Suomessa rodulta vaadittavaa rodunomaista koetta.
Koetuloksesta tulee Kennelliittoon toimittaa anomuksen yhteydessä FCI:n hyväksymä Working
Class Certificate (WCC). (Valt. 24.11.07)

https://www.kennelliitto.fi/suomen-valionarvosaannot

