KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI RY:N HIRVENHAUKKUKOKEEN PIIRINMESTARUUSKILPAILUN JA
LOHKOKARSINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty 7.2.2008 Voimassa 20.8.2008 alkaen

1§

Mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain ja siinä noudatetaan SKLFKK:n hyväksymiä hirvenhaukkukoesääntöjä ja määräyksiä.

2§

Kilpailu on samalla karsintakoe eri rotujärjestöjen lohkon
valintakokeisiin. Mikäli valituksi tulleiden koirien määrä ei ole riittävä, täydennetään
valintoja pm-lohkokarsintoihin osallistuneista koirista.

3§

Kennelpiirin alue on jaettu neljään (4) lohkoon jotka ovat
Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen. (LOHKOKARSINTAKOE )
PM- kilpailun järjestämisestä vastaa kukin lohko vuorollaan.
Kilpailun järjestämisoikeuden anoo ko. lohkoon kuuluva kennelpiirin
jäsenyhdistys hirvikoirajaoston suosituksesta.

4§

Hirvikoirajaosto valitsee yhteistoiminnassa järjestävän yhdistyksen kanssa kokeneen henkilön
mestaruuskilpailun ylituomariksi.

5§

Kilpailevan koiran omistajan tai omistajien on asuttava Kymenläänin
kennelpiirin alueella. Mikäli kyseessä on yhteisomistuksessa oleva koira, jonka omistajat
asuvat eri kennelpiireissä, ratkaisee koiran osallistumisoikeuden koiran vakituinen pitopaikka.

6§

Hirvikoirajaosto valitsee mestaruuskilpailuun lohkojen ( Etelä, Länsi, Itä
ja Pohjoinen) karsintakokeisiin osallistuneista koirista kustakin lohkosta
kolme (3) parasta sekä valitsematta jääneistä koirista tulosten perusteella
kahdeksan (8), yhteensä 20 koiraa.
Edellisen vuoden piirinmestaruuden voittaja on oikeutettu osallistumaan
kilpailuun ilman karsintakoetta, mikäli se ilmoitetaan em. kilpailuun.
Mikäli sijoituksen perusteella valituista koirista jokin peruu osallistumisensa, saa
osallistumisoikeuden karsintakokeesta valitsematta jäänyt koira sijoitusjärjestyksen
mukaan lohkoittain.

7§

Lohkojen karsintakokeiden järjestäjien tulee toimittaa karsintakokeiden tulokset
hirvikoirajaostolle.

LOHKOKARSINTAKOE

1§

LOHKOJAKO
Kymenläänin kennelpiiri on karsintakokeiden osalta alueellisesti jaettu
neljään (4) lohkoon kunnittain vuoden 2008 kuntarajojen mukaan.
Etelä
Länsi
Itä
Pohjoinen

2§

( Ylämaa, Miehikkälä, Virolahti, Hamina, Kotka, Pyhtää)
( Jaala, Valkeala, Iitti, Kuusankoski, Kouvola, Elimäki, Anjalankoski )
( Suomenniemi, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi Luumäki, Lappeenranta)
(Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatra ja Joutseno)

KARSINTAKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Karsintakokeen järjestämisoikeuden anoo lohkojen alueella oleva kennelpiirin
jäsenyhdistys hirvikoirajaoston suosituksesta.
Koe järjestetään lokakuun toisella viikolla jokaisessa lohkossa.
Kokeen ylituomarin tulee olla ko. lohkon ulkopuolelta.
Hirvikoirajaosto nimeää kuhunkin lohkoon vastuuhenkilön, jonka tehtäviin kuluu lohko- ja
pm- kokeen järjestelyjen hoitaminen yhdessä kokeen järjestävän yhdistyksen kanssa.

3§

OSALLISTUMISOIKEUS
Kokeeseen ilmoitetun koiran omistajan tai omistajien on asuttava ko. lohkon alueella jonka
karsintakokeeseen koira ilmoitetaan.
Mikäli kyseessä on yhteisomistuksessa oleva koira, ratkaisee koiran lohkon
karsintakoepaikan vakituinen pitopaikka.
Osallistumisoikeus on koiralla joka kilpailee voittajaluokassa ja on saavuttanut
kuluvalla kilpailukaudella VOI 1 tuloksen.

4§

ILMOITTAUTUMINEN
Koira tulee ilmoittaa karsintakokeeseen vähintään viisi (5) päivää ennen koetta kirjallisesti
osanottomaksu maksettuna.
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

