AJOKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT (AJOK)
1. KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN
Piirinmestaruuskokeita saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Esityksen kennelpiirin hallitukselle tekee Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys. Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain, viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen Idänlohkon valintakoetta. Koe on samalla karsintakoe Idänlohkon valintakokeeseen.
2. KOKEIDEN ANOMINEN
Kokeiden järjestämisoikeutta on anottava Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta sen kulloinkin ilmoittaman ajan puitteissa.
3. KOEMUOTO
Piirinmestaruuskoe järjestetään ajokoesääntöjen kohdan 12 mukaisena ajokoetapahtumana. Piirinmestaruuden voittaa korkeimman yhteispistemäärän saavuttanut koira. Tasatuloksen sattuessa parhaat yhteenlasketut ansiopisteet saavuttanut koira on piirinmestari. Jos tämän jälkeen ollaan tasapisteissä, paremman palkintosijaan oikeuttavan tuloksen saavuttanut koira on piirinmestari. Mikäli tämänkin jälkeen ollaan tasatilanteessa, voittajan ratkaisee arpa. Muiden sijoitusten tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n
vahvistamia AJOK-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
omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi
osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu koiranäyttelyssä 15 kk täytettyään vähintään laatumaininnalla hyvä tai
laatuarvostelun 2. palkinnolla.
5. KOIRIEN KARSINTA KOKEESEEN
Kokeeseen koirat valitaan erillisen ajokokeiden piirinmestaruuskokeen karsintakoesäännön perusteella
sekä edellisen vuoden piirinmestari itseoikeutettuna. Itseoikeutetun piirinmestarin osallistumisesta on
sen omistajan ilmoitettava ilmoittautumisajan kuluessa kokeen järjestäjille. Ilmoittautuminen muiden
koirien osalta on tehtävä koiranomistajan toimesta ajokokeiden sääntöjen mukaisesti. Koiranomistajan
on varattava kokeeseen kaksi (2) palkintotuomaria. Harjoittelija ei voi toimia palkintotuomarina.
6. 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 Ajokoirayhdistys ry:lle. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Tulokset ja kennelpiirinmestarit
on ilmoitettava kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.
Piirinmestaruuskokeen yhteydessä pidetään Idänlohkon valintakokeen karsintakoe, joka koostuu kahdesta yksipäiväisestä kokeesta. Koiran on osallistuttava molempien päivien ajokokeeseen. Idänlohkon
valintakokeeseen jatkaa kolme kahden päivän parhaan yhteispistemäärän saavuttanutta suomenajokoiraa. Seuraavat koirat toimivat sijoituksensa mukaisessa järjestyksessä varakoirina lohkon valintaan.
Sääntömuutos on hyväksytty Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n ylimääräisessä yleisessä kokouksessa ja PohjoisSavon Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 17.9.2013. Sääntö astuu voimaan takautuvasti 1.9.2013.

