
PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT   

Huom! Sääntöä päivitetty hallituksen päätöksellä avoimen luokan osalta. 

Muutos astuu voimaan 1.1.2013 

Kokeiden järjestäminen ja mestaruuden jakaminen   
Piirinmestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman 
hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.  

Piirinmestaruuskokeet voidaan järjestää uroksille ja nartuille yhdessä tai erikseen.  
Kahden päivän kokeissa voidaan mestaruus jakaa joko parhaan yhdenpäivän tuloksen, tai kahdenpäivän yhteenlasketun 
tuloksen perusteella.  

Palveluskoirakokeissa mestaruuden saavuttaakseen tulee koiran saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos. Keski-
Pohjanmaan Kennelpiiri jakaa piirinmestaruuteen verrattavan tunnustuspalkinnon myös luokkaa alempana kun 
varsinaisen piirinmestaruuden. Tämä mestaruus jaetaan sinä kalenterivuonna siinä luokassa parhaan tuloksen saaneelle 
koiralle, Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n jäsenseuran järjestämässä kokeessa.  
Junior handler piirinmestariksi nimetään parhaiten sijoittunut kilpailija, joka asuu piirin alueella.  
 

Ajankohta   
Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluummin ennen Suomenmestaruus-kokeita. Saman 
koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain samaan aikaan.  
Kokeet anotaan SKL;n ohjeiden mukaan Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry;n hallitukselta. Kokeen järjestäjänä voi toimia 
piiri tai piirin jäsenseura.  
 

Osallistumisoikeus   
Osallistujan on oltava SKL-FKK;n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella 
ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla 
riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka 
pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan 
kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden 
kennelpiirin mestaruuskokeeseen. Edellisen vuoden piirinmestari on oikeutettu osallistumaan kokeeseen ilman 
karsintoja. 
 

Karsinta   
Palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliitolla ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla sekä muissa kokeissa kennelpiirillä on 
oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet ja osallistumiskriteerit alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin 
koemuotojen sääntöjen mukaisesti.  
 

Muut ohjeet:   
Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena on määrittää mestaruuden jakoperusteet jos 
useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.  
 

Ilmoitusvelvollisuus   
Kokeen järjestänyt seura on velvollinen ilmoittamaan piirille piirinmestaruuden voittaneiden tarkat tiedot: Koirasta nimi, 
rekisterinumero, pisteet, palkintosija. Koiran ohjaajan/omistajan tarkka osoite.  
 

Piirimestaruusmitali   
Piirinmestaruusmitali jaetaan kilpailukautta seuraavassa vuosikokouksessa, mutta voidaan jakaa myös muussa 
tilaisuudessa. Mestaruuden saaneiden koirien omistajat kutsutaan tilaisuuteen kirjallisesti.  
 

Muutokset   
Muutoksen näihin ohjeisiin niiden yleisiltä osista tekee SKL-FKK;n hallitus ja Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriä koskeviin 
Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry;n hallitus.  
Ohje astuu voimaan 21.06.2004.  


