Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

1.1.2013 alkaen

TOTTELEVAISUUSKOKEEN PIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT
Kokeen järjestämisoikeus ja järjestäminen
Piirinmestaruuskokeita saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset.
Jäsenyhdistysten tulee järjestää kokeet mahdollisuuksien mukaan vuorovuosin Kennelpiirin
palvelus- ja seurakoirajaoston esityksen mukaisesti. Yksilöpiirinmestaruudesta ja
joukkuepiirinmestaruudesta kilpaillaan samassa kokeessa. Koe voidaan järjestää muun
tottelevaisuuskokeen yhteydessä. Tällöin piirinmestaruudesta kilpailevilla on etuoikeus
osallistua kokeeseen, jos osanotto on rajoitettu.
Kokeen anominen
Koe anotaan normaalin TOKO-kokeen tavoin Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta sen
kulloinkin ilmoittaman ajan puitteissa. Koe järjestetään aikaisintaan elokuussa.
Osallistumisoikeus
Samassa kokeessa koirakko voi kilpailla sekä joukkue- että yksilöpiirinmestaruudesta. Koira
voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen tai
joukkuemestaruuskokeeseen. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kotipaikan
mukaisen kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu.
Henkilökohtainen piirinmestaruuskilpailu
Osallistumisoikeus on Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n alueella viimeisenä
ilmoittautumispäivänä vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla ja koiralla (Xrotuisten osallistumista ei ole rajoitettu). Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin
jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus on riippumaton osallistujan edustaman
yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka
pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut.
Joukkuepiirinmestaruus
Joukkuekilpailuun osallistumisoikeus on kaikilla Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n
jäsenyhdistyksillä. Yhdistys voi osallistua joukkuekilpailuun useammalla joukkueella.
Joukkueeseen kuuluvan koiran omistajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen,
joukkueeseen kuuluvan koiran osallistumisoikeus määräytyy tottelevaisuuskokeen
osallistumisoikeutta koskevien sääntöjen perusteella (X-rotuisten osallistumista ei ole
rajoitettu). Ohjaaja voi osallistua joukkueeseen useammalla koiralla, kennelliiton
tottelevaisuuskokeen sääntöjen mukaisesti.
Piirinmestaruuskilpailu
Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia
tottelevaisuuskokeiden sääntöjä.
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Henkilökohtainen piirinmestaruus
Henkilökohtaisesta piirinmestaruudesta kilpaillaan koemuodon korkeimmassa koeluokassa.
Mestaruuden saavuttaa parhaan hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut
koirakko. Tasapisteissä mestaruus ratkaistaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjen mukaan.
Joukkuepiirinmestaruus
Joukkuemestaruudesta kilpaillaan kaikissa neljässä luokassa siten, että joukkueesta ALO
ja/tai AVO luokissa kilpailee enintään kolme (3) koirakkoa, sekä VOI ja/tai EVL luokissa
enintään kaksi (2) koirakkoa. Joukkueiden pisteiksi lasketaan paremmuusjärjestyksessä kaksi
ALO tai AVO luokkien tulosta, sekä yksi VOI tai EVL luokan tulos. Yhteistulokseltaan
korkeimman pistemäärän saanut joukkue voittaa joukkuepiirinmestaruuden. Tasapisteissä
mestaruus ratkeaa parhaimman ylimmän luokan tuloksen perusteella. Jos nämäkin ovat
tasan, verrataan AVO luokan tuloksia.
Tuomarit
Kokeessa voi olla useampia tuomareita. Arvostelemaan kutsutaan ensisijaisesti PohjoisSavon kennelpiirin ulkopuolella asuva tuomari.
Muut ohjeet
Mestaruuskiertopalkinnot luovutetaan kokeen yhteydessä ja piirinmestaruusmitalit
kennelpiirin vuosikokouksessa. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut siihen
kolme peräkkäistä kiinnitystä. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon
Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Tulokset ja kennelpiirinmestarit on ilmoitettava
kennelpiirin TOKO-vastaavalle kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.
Säännöt ovat hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 20.10.2012 ja astuvat voimaan 1.1.2013

