KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI RY:N TOKON
PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kymenläänin kennelpiirin hallituksessa 14.4.2016

1. Yleistä
1.1. Koe järjestetään yksilö ja joukkuekokeena.
1.2. Kokeessa noudatetaan Suomen Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton kulloinkin voimassa olevia
sääntöjä ja määräyksiä.
1.3. Koe anotaan Suomen Palveluskoiraliitosta, mutta järjestämislupa tulee pyytää kennelpiiristä.
1.4. Kokeeseen osallistuvan koiran omistajan ja ohjaajan on asuttava Kymenläänin kennelpiirin alueella.
Yhteisomistuksessa/sijoituksessa olevan koiran, jonka omistajat asuvat eri kennelpiireissä,
osallistumisoikeuden ratkaisee koiran vakinainen pitopaikka.
1.5. Koe tulee järjestää sen arvolle sopivalla tavalla, kentällä, välinein ja palkinnoin.
1.6. Kokeen ylituomarin tulisi mielellään olla Kymenläänin Kennelpiirin ulkopuolelta.
1.7. Muutokset näihin sääntöihin vahvistaa Kymenläänin kennelpiirin hallitus.
2. Koirakohtainen piirinmestaruuskilpailu
2.1. Koirakohtaisesta piirinmestaruudesta kilpaillaan erikoisvoittajaluokassa.
2.2. Voittaja ratkeaa Suomen Kennelliiton tottelevaisuuskoesääntöjen mukaan.
2.3. Koirakohtaisesta piirinmestaruudesta voi kilpailla vain puhdasrotuiset, Suomen Kennelliiton
rekisteröimät koirat.
3. Joukkuepiirinmestaruus
3.1. Joukkuekilpailuun Kymenläänin kennelpiirin jäsenseura voi ilmoittaa yhden tai useamman enintään
kuuden koiran joukkueen.
3.2. Joukkueen koirista kaksi saa olla EVL-/VOI –luokassa, kaksi AVO –luokassa ja kaksi ALO –
luokassa.
3.3. Joukkuekilpailu on epävirallinen eli osallistumisoikeus on myös sekarotuisilla kulloinkin voimassa
olevien Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton sääntöjen mukaan.
3.4. Joukkueen jäsenen tulee olla edustamansa seuran jäsen.
3.5. Joukkueen jäsen voi edustaa vain yhtä seuraa kyseisessä piirinmestaruuskokeessa.
3.6. Kilpailija voi edustaa joukkuekilpailussa vain yhtä joukkuetta.
3.7. Joukkueen kokonaispistemäärä on parhaan erikoisvoittaja- tai voittajaluokan, parhaan avoimen
luokan sekä parhaan alokasluokan koirakon yhteenlaskettu pistemäärä.
3.8. Eniten pisteitä saanut joukkue on voittaja. Pisteiden mennessä tasan, voittaja on se joukkue, jonka
voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koiran pistemäärä on suurempi. Jos edellä mainitut pisteetkin on
tasan, niin tämän jälkeen ratkaisee paremman avoimen luokan koiran pistemäärä. Pisteiden
mennessä edelleen tasan, ratkaisee järjestyksen kokeen ylituomarin, vastaavan koetoimitsijan ja
kyseisten joukkueiden johtajien yhdessä suorittama arvonta.
4. Palkinnot
4.1. Koirakohtaisen kilpailun palkinnoista vastaa kokeen järjestävä yhdistys. Voittanut koirakko palkitaan
myös Kennelpiirin toimesta.
4.2. Joukkuekilpailun voittaneelle joukkueelle jaettavan kiertopalkinnon on lahjoittanut:
Haminan Seudun Seurakoirakerho ry
Imatran Kennelkerho ry
Kaakon Noutajakoirayhdistys ry
Kotkan Koiraystäväin Seura ry
Kouvolan Seudun Seurakoirakerho ry

