POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRI RY.
MEJÄ:N PIIRINMESTARUUSKOESÄÄNNÖT
1 § Mestaruuskoe järjestetään vuosittain viimeistään kaksi viikkoa ennen SM-koetta.
2 § Piirinmestaruudesta kilpaillaan voittajaluokassa noudattaen voimassa olevia MEJÄ kokeen sääntöjä.
Tulokset ovat virallisia.
3 § Kennelpiirin hallitus hyväksyy mejä-jaoston esityksestä sinä vuonna anotun
piirinmestaruuskokeen ajankohdan. Mahdollisuuksien mukaan kokeen järjestämisestä vuorotellaan
kennelpiirin alueella rotuja harrastavien yhdistysten kesken.
4 § Osallistujan on oltava SKL-FK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus kokeeseen 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 pääasiallisesti sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin
mestaruuskokeeseen.
5 § Kokeeseen
hyväksytään
virallisissa
kokeissa
saavutettujen
tulosten
mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä kuusi koiraa sekä edellisen vuoden piirinmestari, jonka osallistumisesta on sen
omistajan ilmoitettava kirjallisesti ilmoitusajan kuluessa kokeen järjestäjille. Pääsyoikeuden ratkaisee
ensisijaisesti kulumassa olevalla kaudella saavutettu paras pistemäärä voittajaluokan kokeessa.
Tasapisteiden sattuessa huomioidaan toinen kuluvan kauden ja yksi edellisen kauden tulos
paremmuusjärjestyksessä. Tarvittavat tulokset on koiran omistajan ilmoitettava koetoimikunnalle
ilmoittautumisen yhteydessä koepöytäkirjojen jäljennöksillä.
6 § Kaikki koirat arvostelee sama tuomari, joka tasapisteiden sattuessa asettaa vähintään kolme parasta
koiraa paremmuusjärjestykseen.
7 § Piirinmestari saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa sekä omaksi muistopalkinnon.
8 § Pirinmestari edustaa kennelpiiriä SM-MEJÄ-kokeessa. Mikäli tämä on estynyt, siirtyy edustus seuraavalle
paremmuusjärjestyksessä.
Lisäys 2008: Mikäli kennelpiirin alueella ei järjestetä piirinmestaruuskoetta jonakin vuonna, silloin valitaan
edustaja SM-MEJÄ-kokeeseen kennelpiirin mejä-jaoston sihteerille lähetettyjen koetulosten perusteella.
Tulokset on oltava mejä-jaoston sihteerillä viimeistään kolme viikkoa ennen SM-MEJÄ-koetta. Koetulosten
on oltava kuluvalta koekaudelta ja kolmen kokeen tulokset huomioidaan. Mikäli päädytään tasapisteisiin,
ratkaisee edellisen vuoden paras tulos. Koetulokset on todistettava koepöytäkirjojen jäljennöksillä.
9 § Mikäli näitä sääntöjä ei jonakin vuonna voida soveltaa niin silloin käytetään kennelpiirin Mejä-jaoston
päätöksiä.
10 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n vuosikokouksen päätöksellä.

Säännöt astuvat voimaan 31.3.2021.

Valintasääntö on hyväksytty P-K:n kennelpiirin vuosikokouksessa 31.3.2021

