KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI RY:N AJOKOKEEN (AJOK)
PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty kennelpiirin hallituksessa 13.12.2011. Voimassa 1.1.2012 alkaen

1. Kokeen järjestäminen
Kymenläänin kennelpiiri ry:n ajokokeen (AJOK) piirinmestaruudesta kilpaillaan kahtena peräkkäisenä
päivänä järjestetyissä kokeissa. Kokeessa kilpaillaan Kennelliiton hyväksymiä Ajokokeen sääntöjä ja ohjeita
noudattaen.
Mestaruuden saavuttaa molempien kokeiden yhteenlaskettujen pisteiden perusteella korkeimman
pistemäärän saanut koira. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, saa piirinmestaruuden se koira,
jolla on korkeimmat ansiopisteet molempien päivien tulokset yhteenlaskettuna. Jos vielä tämänkin jälkeen on
tasatulos, määrää paremmuuden paremman kilpailupäivän tulos.
Muidenkin tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia.
Koe voidaan järjestää myös yksipäiväisenä. Mikäli piirinmestaruuskoe järjestetään yksipäiväisenä
ajokokeena, kokeen voittaa korkeimman pistemäärän saavuttanut koira.
Yksipäiväisessä piirinmestaruuskokeessa tasatuloksen sattuessa kokeen voittaa koira, jolla on paremmat
ominaisuuspisteet huonommassa koe-erässä. Jos vieläkin tulos on tasan, voittaja ratkaistaan arvalla.
Muidenkin tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia.

2. Ajankohta
Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain ennen Kilpa-ottelun lohkon valintakoetta.

3. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (= viimeinen
ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranomistajalla /ohjaajalla. Omistajan on oltava
Suomen Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Useamman omistajan koira osallistuu sen
kennelpiirin piirinmestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Jos asiassa on epäselvyyttä
esim. koiran sijaintipaikan suhteen, tekee ajokoirajaosto päätöksen osallistumisoikeudesta.
Mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavana vuonna.
Kennelpiirin mestaruuskokeeseen valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan
kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun maininnalla hyvä 15 kuukautta
täytettyään
Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

4. Karsinta
Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvan koiran on täytynyt saavuttaa ajokokeen (AJOK) ensimmäinen
palkinto.
Kymenläänin kennelpiiri ry:n ajokokeen piirinmestaruuskokeeseen osallistuvien koirien määrä rajoitetaan
enintään 16 koiraan (15 + edellisen vuoden piirin mestari).
Ajokoirajaosto valitsee kokeeseen 15 kuluvalla koekaudella ensimmäisen palkinnon saavuttanutta koiraa
pisteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä.
Tarvittaessa koiramäärä täydennetään muiden koetulosten perusteella. Täydentävät koirat valitaan kokeista
saatujen valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Pisteitä saadaan seuraavan taulukon
mukaisesti:
Kuluvalla kaudella saavutettu ajokokeissa
toinen palkinto = 5 pistettä
kolmas palkinto = 2 pistettä
Edellisellä kaudella saavutettu ajokokeissa
ensimmäinen palkinto = 5 pistettä
toinen palkinto = 2 pistettä
kolmas palkinto = 1 piste
Jos koirat päätyvät samaan pistemäärään, ratkaistaan järjestys kolmen parhaan tuloksen yhteenlaskettujen
koepisteiden perusteella. Koiran tulokset otetaan myös huomioon, vaikka sillä ei kuluvalla ja edellisellä
kaudella olisi kolmea koesuoritusta.
Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan tiedot koiran saavuttamista palkintosijaan oikeuttavista tuloksista.
Tulokset tulee olla saavutettuna kuluvan tai edellisen koekauden aikana. Ajokoirajaosto suorittaa koirien
valinnan koetulosten perusteella.
Jos valittu koira jää pois kokeesta, on koiranomistaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan kokeen
järjestäjille asiasta, jotta poisjääneen koiran tilalle voidaan ottaa varakoira edellä mainitun karsinnan
mukaisesti.
5. Palkitseminen
Koirat palkitaan vain piirinmestaruuskokeen sijoitusten perusteella. Kaikki kokeeseen osallistuneet ja sen
loppuun suorittaneet koirat palkitaan. Jos kokeen järjestämiseen osallistuu useampi yhdistys, vastaavat ne
yhdessä palkintojen hankkimisesta.
6. Koirien valinta Kilpa-ottelun lohkonvalintakokeeseen
Piirinmestaruuskokeen kolme parasta suomenajokoiraa jatkavat Kilpa-ottelun lohkon valintakokeeseen.
Kolme seuraavaksi parasta suomenajokoiraa valitaan varakoiriksi.
7. Kolmen koitos
Kolmen koitokseen valitaan koirat piirinmestaruuskokeen sijoitusten perusteella. Jos kokeeseen
osallistuneista koirista ei löydy riittävästi osallistujia, ajokoirajaoston nimeämällä henkilöllä on oikeus valita
piirin alueelta koirat Kolmen koitokseen. Ajokoirarahastosta maksetaan osallistuvien koirien
osallistumismaksut.
8. Muutokset järjestämisohjeeseen
Muutokset järjestämisohjeeseen hyväksyy Kymenläänin kennelpiirin hallitus. Muutosesitykset valmistelee
kennelpiirin ajokoirajaosto

