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HIRVENHAUKKUKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 
 

1. KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN 
 

Piirinmestaruuskokeita saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n 

jäsenyhdistykset. Kokeen järjestämisestä vastaa Kennelpiirin hirvijaosto. 

Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain, viimeistään yksi (1) viikko ennen Idän-

lohkon valintakokeita, yleensä lokakuun viimeinen viikonloppu. Kokeen järjestelyistä 

vastaa Kennelpiirin jäsenyhdistys.  

 
2. KOKEIDEN ANOMINEN 
 

Kokeiden järjestämisoikeutta on anottava Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta 

sen kulloinkin ilmoittaman ajan puitteissa. Mahdollisuuksien mukaan on kokeen 

järjestämistä vuoroteltava piirin eri alueilla 

 
3. KOELUOKAT 
 

Piirinmestaruuskoe on yksiluokkainen ja mestaruuden saavuttaa korkeimman 

hyväksytyn palkintosijan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Kokeessa 

noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia HIRV-kokeen 

sääntöjä. 

 
4. 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. 

 
5. KOIRIEN KARSINTA / VALINTA KOKEESEEN 
 

1. Kennelpiirin piirinmestaruus hirvenhaukkukokeeseen voi osallistua enintään 

yhdeksäntoista (19) koiraa, sekä lisäksi edellisen vuoden piirinmestari. 

2. Ilmoittautuminen kokeeseen on tehtävä kirjallisesti vähintään viisi (5) vrk 

ennen koetta, ilmoituksesta tulee koetulokset pistemäärineen. 

3. Valinnassa otetaan huomioon kahden (2) hirvenhaukkukokeen parhaat 

tulokset, joista toisen on oltava HIRV 1 yksipäiväisestä kokeesta kuluvalta 

koekaudelta ja toinen tulos voi olla edelliseltä koekaudelta. kuitenkin 

kilpailupäivänä alle kaksi vuotiaalta koiralta hyväksytään yksi pitkänkokeen 

tulos, muilta koirilta siis vain yksipäiväisten kokeiden HIRV 1 tulokset. 

Valinnassa kaksi (2) parasta tulosta lasketaan yhteen, parhaan pistemäärän 

saavuttaneet koirat tulevat valituksi. Tasapistein olevat koirat ratkaistaan 

paremman koetuloksen perusteella. 
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4. Koirien valinnan PM-kokeeseen (tulosten perusteella) suorittaa 

koetoimikunnan puheenjohtaja 

5. Valittavilla koirilla on oltava vähintään näyttelytulos H. 

 
6. KOKEEN YLITUOMARI 
 

Piirinmestaruuskokeen ylituomariksi nimetään hirvenmetsästyskokeiden ylituomari, 

joka omaa riittävän kokemuksen vaativaan tehtävään. Ylituomaria valittaessa 

noudatetaan joustavaa vuorottelua Pohjois-Savon kennelpiirin ylituomareiden 

kesken. Ylituomari voidaan nimetä myös muista kennelpiireistä. Ylituomarin ja hänen 

varamiehensä nimeää koetoimikunta. Ellei erityistä estettä ilmene, valitaan 

ylituomariksi edellisenä vuonna varamiehenä toiminut. 

 
 
7. MUUT OHJEET 
 

Mestaruuskiertopalkinto luovutetaan kokeen yhteydessä ja piirinmestaruusmitalit 

kennelpiirin vuosikokouksessa. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut 

siihen kolme kiinnitystä. Näitä sääntöjä koskevat muutosesitykset on tehtävä Pohjois-

Savon Kennelpiirin hirvijaostolle. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon 

Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Tulokset ja kennelpiirinmestarit on ilmoitettava 

kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä. 

 
SÄÄNTÖ / OHJE 
 

Valitsijamiehille SHHJ rotujen urosten ja - narttujen valintaan lohkon Valintoihin 
 

• Kennelpiiri nimeää Pohjois-Savon Kennelpiirin hirvijaoston esityksestä 

valitsijamiehen harmaille hirvikoirille (SHHJ rodut) 

• Paikat (3) lohkon valintoihin, harmaille uroksille ja harmaille nartuille 

täytetään valitsijamiehen valinnan mukaan huomioiden seuraavia asioita 

• Piirinmestari valitaan aina mukaan joukkueeseen, mikäli ikä ja näyttelytulos 

sen edellyttävät  

• Valittavilla koirilla on oltava 15 kk iässä saavutettu näyttelytulos H. 

• Valitaan jatkoon piirinkokeen 3 parasta, jos koirat eivät riitä valitsijamies 

valitsee lisäkoirat koemenestyksen perusteella.  

• Varakoirien valinnassa noudatetaan samoja perusteita kuin varsinaisten 

edustajien valinnassa 

• Valinnat julkaistaan HIRV piirinmestaruuskokeen tulosten julkistamisen 

yhteydessä 

• Karjalan karhukoirat valitaan oman valinnan kautta 

 
JOS KILPAILET MUISSA KENNELPIIREISSÄ MUISTA ILMOITTAA KOETULOS VALITSIJAMIEHELLE 
 

Säännöt on hyväksytty Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n hallituksessa 10.12.2014.  

Säännöt astuvat voimaan 1.1.2015. 


