Kymenläänin Kennelpiiri ry

KANAKOIRIEN ERIKOISKOKEEN (KAER) PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kymenläänin Kennelpiiri ry:n hallituksessa 23.4.2020
Voimassa 23.4.2020 alkaen
1. Kokeen järjestämisoikeus ja järjestäminen
Piirinmestaruuskokeita saavat järjestää Kymen kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Mahdollisuuksien mukaan voi kokeen järjestämisen vuorotella kyseistä koemuotoa harrastavien yhdistysten kesken.
Koe järjestetään aikaisintaan elokuussa.
Koe voidaan järjestää muun KAER-kokeen yhteydessä, tällöin piirinmestaruudesta kilpailevilla on etuoikeus osallistua kokeeseen. Muiden kokeeseen osallistujien kohdalla koe voi olla osanotoltaan rajoitettu.
2. Kokeen anominen
Kokeen järjestämisoikeutta on anottava Kymen Kennelpiirin hallitukselta sen kulloinkin ilmoittaman ajan
puitteissa. Kokeen järjestämisoikeuden Kymen Kennelpiiriltä saanut taho on velvollinen anomaan koetta
Kennelliitolta siten että kokeen tiedoista tulee ilmi kokeen olevan Kymen Kennelpiirin piirinmestaruuskoe, joka järjestetään KAER-kokeen yhteydessä. (Pelto/Metsä)
3. Kilpailuluokat
Piirinmestaruudesta kilpaillaan kilpailuluokan korkeimmassa koeluokassa (VOI) ja mestaruuden saavuttaa parhaan hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.
Kokeessa noudatetaan kaikilta osin SKL- FKK:n vahvistamia KAER-kokeiden sääntöjä.
4. Osallistumisoikeus
Osallistujan on oltava SKL- FKK:n tai Kymen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira
on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne
koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.
Kokeeseen on itseoikeutettu osallistumaan edellisen vuoden piirinmestari.
Piirinmestaruus kokeen järjestäjällä on mahdollisuus rajoittaa kokeen osallistujamäärää.
Koiranomistajan on ilmoitettava koiran koetulokset kokeen järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä ja
pyydettäessä todistettava ne. Ilmoittautumisen yhteydessä on koiranomistajan myös ilmoittauduttava
piirinmestaruuskokeeseen johon osallistujat ovat etusijalla kokeeseen paikkoja jaettaessa.

5. Muut ohjeet
Piirinmestaruuskokeessa voi olla useampia ryhmiä, mikäli piirinmestaruuskokeeseen osallistuvien määrä
on peltokokeessa yli 6 ja metsäkokeessa yli 4. Useamman ryhmän tapauksessa jokaisessa ryhmässä arvostelee itsenäisesti ryhmätuomarina KAER-ylituomari.
Kaikista ryhmistä valitaan yhteisesti paras hyväksyttyyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut
koira Piirinmestariksi. Pisteiden mennessä tasan, iältään nuorin koira voittaa.
Mestaruuskiertopalkinto luovutetaan kokeen yhteydessä ja piirinmestaruusmitali tulee kennelpiiriltä.
Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut siihen kolme kiinnitystä.
6. Muutokset
Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kymenläänin kennelpiirin hallitus.

