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KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRIN MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEEN (MÄAJ) 
PIIRINMESTARUUS KOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE 
Voimassa 18.05.2020 alkaen 

1. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN

Kymenläänin kennelpiirin mäyräkoirien ajokokeen piirimestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä 
yksiluokkaisessa kokeessa Suomen Kennelliiton hyväksymin MÄAJ -säännöin. Mestaruuden saavuttaa 
korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden 
voittaa paremmat ajopisteet saanut koira. Mikäli ajopisteetkin ovat samat, ratkaisee voittajan kokeen 
ylituomari kuultuaan ko. koirien palkintotuomareita. 

2. AJANKOHTA

Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain ennen lohkon valintakoetta. 

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. 
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. 

4. KARSINTA

Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvien koirien määrä rajoitetaan enintään yhdeksään (1+8) koiraan. 
Edellisen vuoden piirinmestarilla on ilmoittautuessaan osallistumisoikeus kokeeseen. Mikäli edellisen vuoden 
piirinmestari ei ilmoittaudu kokeeseen, koirien määrä rajoitetaan enintään kahdeksaan (8). 

Mikäli kokeeseen joudutaan karsimaan koiria, karsinta suoritetaan aikaisempien tulosten perusteella 
seuraavassa järjestyksessä: 

a) edellisen vuoden piirinmestari
b) vähintään kaksi MÄAJ-1-tulosta saavuttaneet koirat
c) yhden MÄAJ-1-tuloksen saavuttaneet koirat

Kohdan b koirien järjestyksen karsinnassa määrää kahden parhaan kokeen yhteispistemäärän mukainen 
järjestys. Mikäli yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla koiralla sama, ratkaisee parhaan kokeen 
pistemäärä ja sen jälkeen toiseksi parhaan kokeen pistemäärä jne. Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa 
valituksi tulee iältään nuorempi koira. 

Kohdan c koirien järjestyksen karsinnassa määrää pistemäärältään paras MÄAJ-1-tulos. Tasatuloksessa 
valinnan ratkaisee koirien toiseksi, kolmanneksi jne. parhaat tulokset. Mikäli edelleen ollaan tasatilanteessa 
valituksi tulee iältään nuorempi koira. 

MÄAJ-PM- kokeesta poisjääneen koiran tilalle voidaan ottaa varakoira edellä mainitun karsinnan mukaisesti. 
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5. KOIRIEN VALINTA IDÄN LOHKON VALINTAKOKEESEEN

Piirinmestaruuskokeen kaksi parasta koiraa jatkavat Idän lohkon valintakokeeseen edellyttäen, että koirilla 
on saavutettuna lohkokokeeseen vaadittava MÄAJ-1-tulos, ja koira ei ole luopunut tai sitä ei ole suljettu ko. 
kokeessa. Piirinmestaruuskokeen kolmanneksi tullut koira on samoin tulosedellytyksin Idän lohkon 
valintakokeen varakoira. Varakoiraksi voi valita vain PM-kokeeseen osallistuneen koiran, joka ei ole luopunut 
tai sitä ei ole suljettu ko. kokeessa. 

Mikäli Kymenläänin kennelpiirin MÄAJ-PM -koetta ei pystytä olosuhteiden, osallistujien vähyyden tms. syyn 
vuoksi järjestämään, valitaan Idän Lohkon edustajat Kymenläänin kennelpiirin MÄAJ-PM -kokeeseen 
ilmoittautuneiden koirien joukosta kohdan 4 perusteella. 

Lohkon valintakokeeseen osallistuvalla koiralla tulee olla vähintään yksi MÄAJ-1-tulos saavutettuna kuluvan 
tai kahden edellisen kauden aikana, tätä vanhemmat tulokset eivät kelpaa. 

Valinnan ja ilmoittamisen Idän lohkon valintakokeeseen suorittaa kokeen järjestäjä. 

Kokeen järjestäjä ilmoittaa välittömästi karsintakokeen jälkeen kirjallisesti lohkon valintakokeen 
koetoimikunnalle valintakokeeseen osallistuvien koirien nimet, rekisteritiedot, tuloksen, omistajat osoitteineen 
sekä valintakokeeseen tulevien palkintotuomareiden nimet ja osoitteet 

6. MUUTOKSET

Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kymenläänin kennelpiirin hallitus. 


