KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRIN VESIRIISTAKOKEEN (VERI)
PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE
1.KOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Kymenläänin kennelpiirin vesiriistakokeen piirinmestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä
yksiluokkaisessa kokeessa. Mestaruuden saavuttaa parhaimman tuloksen saanut koira, jonka tulos
oikeuttaa palkintosijaan.
Mestaruuden saavuttaa parhaimman ykköstuloksen saavuttanut koira. Mikäli yhtään ykköspalkintoa
ei ole jaossa, voittaa parhaimman kakkospalkinnon saavuttanut koira. Mikäli yhtään
kakkospalkintoa ei ole jaossa, voittaa paras kolmospalkinnon saavuttanut koira.
Mikäli piirinmestaruuskokeessa yksikään koira ei saavuta palkintosijaan oikeuttavaa tulosta
mestaruutta ei jaeta.
Mikäli useampi koira saavuttaa palkintosijaltaan ja pisteiltään parhaimman tuloksen, arvosteleva
ylituomari ratkaisee piirinmestaruuden voittavan koiran.
2.AJANKOHTA
Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain syyskuun ensimmäisenä lauantaina.
3.OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistujan on oltava Kennelliiton tai Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.Osallistumisoikeus
piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä)
piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/ omistajalla riippumatta hänen edustamansa
yhdistyksen kotipaikasta.
Useamman omistajan koira/koirat osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen , jonne
koira on pääasisassa sijoitettu.Saman omistajan koiramäärää ei ole rajoitettu. Koira voi osallistua
vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.
4.KARSINTA
Piirinmestaruuskokeeseen saa osallistua seitsemän (7) Veri 1 tuloksen saaavuttanutta koiraa, sekä
edellisvuoden piirinmestari mikäli se ilmoitetaan kokeeseen. Mikäli hallitseva piirinmestari on
kuollut, sairastunut, vaihtanut kennelpiiriä tai sitä ei ilmoiteta kokeeseen, voidaa tilalle valita toinen
(kahdeksas) koira. Jos kokeeseen osallistuu vähemmän kuin kolme (3) koiraa, koetta ei katsota
piirinmestaruuskokeeksi eikä titteliä jaeta.
Koirat valitaan kokeeseen ensisijaisesti kuluvan kauden ykköstuloksen perusteella. Jos viimeistä
jaossa olevaa koepaikkaa hakee useampi koira jonka tulos on sama, otetaan huomioon toinen,
kolman jne. tulos kunnes ratkaisu syntyy.Jos koe ei täyty edellä mainituista koirista, otetaan
kokeeseen edellisvuoden ykköstuloksen saavuttaneet koirat niin, että korkeimman tuloksen
saavuttanut koira valitaan ensimmäisenä ja sitten sitä seuraava jne. Seuraavaksi kahden vuoden
takaiset ykköset jne. kunnes koe on täysi.
Jos koe ei vieläkään täyty kennelpiirin alueen koirista, voidaan kokeeseen ottaa ulkopuolisia koiria,
mutta ne eivät kilpaile Kymenläänin Kennelpiirin piirinmestaruudesta. PM-tuomari arvostelee
kaikki piirinmestaruudesta kilpailevat koirat. Mikäli kokeeseen ilmoittautuu ulkopuolisia koiria

siinä määrin, että tarvitaan toinen tuomari, tämä tuomari arvostelee nämä koirat.
5.MUUTOKSET
Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kymenläänin kennelpiirin hallitus.

