
KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRIN METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN 
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Sääntömuutos tarkennus osallistumisoikeuteen ja koirien karsintaan, hyväksytty 21.2.2021 
Kymenläänin kennelpiirin hallituksessa. Voimassa 21.2.2021 alkaen.

KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN
Piirinmestaruudesta kilpaillaan Metsästyskoirien jäljestämiskokeen korkeimmassa koeluokassa ja 

mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. 

AJANKOHTA
Piirinmestaruuskoepäivä on syyskuun ensimmäinen sunnuntai.

OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla 

jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva 

koiranohjaaja/omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. 

Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira 

on ollut. Useamman omistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira on 

pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Lisäksi yksi 
henkilö voi kilpailla max kahdella omistamallaan koiralla.

Kokeeseen saavat osallistua ne koirat, joilla on oikeus osallistua metsästyskoirien jäljestämiskokeisiin. 

Kennelpiirin mestaruuden voittanut koira edustaa Kymenläänin kennelpiiriä metsästyskoirien 

jäljestämiskokeen SM-kokeessa. Mikäli se on estynyt sen paikan ottaa piirinmestaruuskokeen toiseksi 

sijoittunut koira jne. 

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden 

piirinmestaruuskokeessa. Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla valinta tai karsintakoe 

Suomenmestaruuskilpailuun osallistuu mestaruuttaan puolustava koira täysivaltaisesti myös tähän 

valinta/karsintakokeeseen. 

KOIRAMÄÄRÄ JA KOIRIEN KARSINTA PIIRINMESTARUUSKOKEESEEN
Mikäli edellisen vuoden  mestari on estynyt osallistumaan ja ottamaan paikkansa vasta an, 
valitaan tilalle 6. koira  pisteiden mukaan.

Koirat kokeeseen valitaan kahden VOI-1 tuloksen perusteella, joista toisen on oltava 
kuluvalta vuodelta. Toinen VOI-1 tulos saa olla edelliseltä vuodelta mutta siten, että se on 
saavutettu edellisen vuoden piirinmestaruuskokeen viimeisen ilmoittautumispäivän 
jälkeen. Tasapisteiden sattuessa otetaan huomioon kolmas VOI-I tulos. Tulokset tulee olla 
vähintään kahdelta eri tuomarilta.

 



MUUT OHJEET
Piirinmestaruuskokeeseen ei kutsuta tuomaria Kymenläänin kennelpiirin alueelta. 
Vuosittaisen osanottomaksun päättää kennelpiirin lintu- ja jäljestämiskoirajaosto ja se 
kattaa sekä jäljen että koiranohjaajan ruokailun. 
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Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Kymenläänin kennelpiirin hallitus lintu- ja 

jäljestämiskoirajaoston esityksestä. 




