VUODEN PARAS KÄYTTÖKOIRA
Kaikkia jaostoja koskevat yleissäännöt
1§. Käyttökoira / näyttelykoirapalkinnosta saa kilpailla koira, jonka omistaja asuu vakinaisesti piirin alueella, tai on
kirjoilla Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriin kuuluvassa kunnassa, ja on piirin jonkin jäsenseuran jäsen. Vuoden
nuorisopalkinnon saajan ei tarvitse kuulua piirin jäsenseuraan.
2§. Käyttö / näyttelykoirapalkinnosta kilpaillaan koirakohtaisesti. Käyttökoirat kilpailevat:
Linnunhaukkukokeet, hirvenhaukkukokeet, ajokokeet, ketunajokokeet, beaglein ajokokeet, dreeverien ajokokeet,
mäyräkoirien ajokokeet, kanakoirakokeet, spanieleitten /noutajien metsästyskokeet, palveluskoirakokeet,
tottelevaisuuskokeet, agilitykokeet. Piirin hallitus voi lisätä myöhemmin koemuotoja.
3§. Saman omistajan koira voi kilpailla useammassa koemuodossa vuosittain, ja koiran omistajan useampi koira voi
kilpailla samassa koemuodossa.
4§. Palkinnosta kilpaillaan koemuodon korkeimmassa luokassa. Pistelaskuun perustuvassa palkitsemisessa koiralla
tulee olla kolme palkintoon oikeuttavaa tulosta. Palveluskoirilla kolme koulutustunnusta.
5§. Palkinto jaetaan vuosikokouksessa tai muussa vastaavassa.
6§. Pistelaskuun perustuvassa palkitsemisessa palkinnon saa koira, jonka kolmen kokeen yhteenlaskettu pistemäärä
on korkein. Tasatuloksen sattuessa piirin hallitus ratkaisee palkittavan. Jaosto voi esittää palkittavaksi koiraa jonka
valtakunnalliset koe saavutukset ovat merkittäviä. Tällöin koiran ei tarvitse saada tulosta kolmesta kokeesta, eikä sen
pistemäärää tarvitse laskea.
7§. Jaosto voi tehdä jaostokohtaisen pistelaskukaavan esim. kertoimet arvokokeisiin.
Jaostot joiden kokeissa ei käytetä suoraa pistelasku tapaa voivat pisteyttää kokeet parhaaksi katsomalla tavalla.
Vuoden nuorisopalkinto jaetaan kenneltoiminnassa aktiiviselle nuorelle. Apuna käytetään tapahtumien pisteytystä.
Nuorille jaetaan ”ajopäiväkirja” johon merkitsevät toimintansa kennelharrastuksessa.
8§. Koiran omistaja ilmoittaa joulukuun loppuun mennessä tulokset joko jäsenseuralleen, tai koemuotonsa piirin
jaostolle, tai suoraan piirin sihteerille.
Seurat ilmoittavat tulokset jaostoille tai piirin sihteerille tammikuun loppuun mennessä, jaostot esittävät palkittavat piirin
hallitukselle helmikuun loppuun menneessä.
Piirin hallitus päättää jaettavasta palkinnosta.
9§. Kaikesta palkintoon liittyvästä päättää piirin hallitus.

HIRVIKOIRAJAOSTON LISÄOSIO
Pisteisiin lasketaan kaikki Suomessa virallisissa hirvenhaukkukokeissa saavutetut tulokset, kuitenkin siten, että kolme
parasta tulosta (kertoimet huomioiden) lasketaan mukaan
kertoimet:
kerroin 1,1 lohkonvalinnoissa, piiriottelussa ja kansainvälisissä hirvenhaukkukokeissa kuitenkin siten, että muualla kuin
Keski-Pohjanmaan kennelpiirin alueella pidetyistä KV - kokeista koiranomistajan on ilmoitettava tulos jaostolle vuoden
loppuun (tai 1.1.) mennessä!
kerroin 1,2 SM-kisoissa, joihin lasketaan kunkin rotujärjestön kaikki SM-kisat (ml. nuorille koirille ja/tai sukupuolen
mukaan rajoitetulle osanotolle (nartut) pidetyt SM-kisat)

Esim. Koira sijoittuu pm - kisoissa kolmanneksi (92 p.), lohkonvalinnoissa toiseksi (91,5 p.) ja SM-kisoissa kuudenneksi
(85 p.).
Pisteet: pm-kisa 92,00 p.
lohkonvalinnat 1,1 x 91,5 = 100,65
SM-kisat 1,2 x 85 = 102
eli yhteensä pisteet 92 + 100,65 + 102 = 294,65
AJOKOIRAJAOSTO
Ajokoirajaosto puoltaa hirvikoirajaoston esitystä lisäyksillä ja Ajo / Kettukuningas / Beaglein ajovoittaja on
itseoikeutettu Vuoden käyttökoira-arvonimeen

