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METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 

 

1. Kokeen järjestämisoikeus ja järjestäminen 

Piirinmestaruuskokeen saa järjestää Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. 

Kokeen järjestämisestä vastaa Kennelpiirin MEJÄ- jaosto, joka antaa kokeen kennel-

piirin lajia harrastavan yhdistyksen järjestettäväksi ja samalla voi nimetä koetoimi-

kuntaan yhden jäsenen edustamaan kennelpiiriä. Piirinmestaruuskoe järjestetään 

vuosittain, mieluummin ennen Suomenmestaruuskilpailuja, kuitenkin aikaisintaan 

ennen 10. elokuuta. Koe voidaan järjestää muun jäljestämiskokeen yhteydessä, täl-

löin piirinmestaruudesta kilpailevilla on etuoikeus osallistua kokeeseen, jos osanotto 

on rajoitettu. Kaikki piirinmestaruudesta kilpailevat koirat arvostelee sama tuomari, 

joka tasapisteiden sattuessa asettaa vähintään kolme koiraa paremmuusjärjestyk-

seen. 

 

2. Kokeen anominen 

Kokeiden järjestämisoikeutta on anottava Pohjois-Savon kennelpiirin hallitukselta sen 

kulloinkin ilmoittaman ajan puitteissa. Mahdollisuuksien mukaan on kokeen järjes-

täminen vuoroteltava lajia harrastavien yhdistysten kesken. 

 

3. Koeluokat 

Piirinmestaruudesta kilpaillaan korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa 

korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Ko-

keessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia MEJÄ- kokeen 

sääntöjä. 

 

4. Osallistumisoikeus 

Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmes-

taruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumis-

päivä) piirin alueella vakituisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edusta-

mansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin 

alueella, jonne se on pääasiallisesti sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden 

kennelpiirin mestaruudesta. 

 

5. Karsinta 

Piirinmestaruuskokeeseen hyväksytään virallisissa kokeissa saavutettujen tulosten 

mukaisessa paremmuusjärjestyksessä enintään seitsemän koiraa mukaan lukien 

edellisen vuoden piirinmestari.  Edellisen vuoden piirinmestarin omistajan tulee il-

moittautua kokeeseen kirjallisesti ilmoittautumisajan puitteissa.  
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Kokeeseen pääsyn ratkaisee kuluvalla kaudella pidettyjen kolmen VOI-luokan kokei-

den pisteiden keskiarvo. Tasapisteiden sattuessa huomioidaan toinen kuluvan vuo-

den koetulos ja yksi edellisen kauden tulos paremmuusjärjestyksessä.  

 

6. Muut ohjeet 

 

Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti koejärjestäjän ohjeiden mukaan. Tässä yh-

teydessä on toimitettava koetoimikunnalle koepöytäkirjoista tarvittavat jäljennökset 

karsintaa varten. 

 

Mestaruuspalkinto luovutetaan kennelpiirin vuosikokouksessa ja piirinmesta-

ruus(kierto)palkinto kokeen yhteydessä. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on 

saanut siihen kolme kiinnitystä. 

 

Piirinmestari edustaa kennelpiiriä SM-MEJÄ kokeessa. Mikäli mestari ei tätä oikeutta 

käytä, siirtyy se seuraaville paremmuusjärjestyksessä.  

 

Tulokset ja kennelpiirinmestarit on ilmoitettava kennelpiirin sihteerille kahden viikon 

kuluessa kokeen päättymisestä. 

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen päätök-

sellä. 

 

 

Sääntö esityksen on tehnyt kennelpiirin MEJÄ-VAHi-jaosto ja ne on hyväksytty piiri-

hallituksen kokouksessa 20.9.2012. Säännöt astuvat voimaan heti.  

 

 

 

   

 


