Mäyräkoirien SM-ajokokeen
lohkovalintakokeen järjestämisohje
Hyväksytty Suomen Kennelliitossa 12.8.2021, voimassa 13.8.2021 alkaen.

1. KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN
1.1
Kukin kennelpiiri järjestää omat karsintakokeensa kennelpiirin hallituksen määrääminä
ajankohtina. Karsintakoe pyritään järjestämään kennelpiirin mestaruuskokeen yhteydessä, mutta
se voidaan tarvittaessa järjestää omana karsintakokeena. Koeanomuksissa /- ilmoituksissa
kyseiset kokeet on mainittava kennelpiirin karsintakokeiksi.
Mikäli karsintakoetta ei voida järjestää tai se joudutaan perumaan, valitsee kennelpiiri koirat
lohkon valintakokeeseen ensisijaisesti niistä koirista, jotka ovat ilmoittautuneet
karsintakokeeseen.
Lohkovalintakokeeseen osallistuvalla koiralla tulee olla vähintään yksi MÄAJ 1 tulos
saavutettuna kuluvan tai kahden edellisen kauden aikana, tätä vanhemmat tulokset eivät
kelpaa.
Koira saa osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa
sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella sen haltija / omistaja vakinaisesti asuu.
1.2.
Lohkon sisällä kaikista piireistä valitaan yhtä monta koiraa lohkon
valintakokeeseen. Lohkojen valintakokeisiin valitaan koiria enintään:
ETELÄN-lohkolla

9 (3/piiri)

LÄNNEN-lohkolla

9 (3/piiri)

IDÄN lohkolla

12 (2/piiri)

POHJAN-lohkolla

12 (2/piiri)

AHVENANMAA

12

Kokeen järjestäjä ilmoittaa välittömästi karsintakokeen jälkeen kirjallisesti lohkon
valintakokeen ottelutoimikunnalle valintakokeeseen osallistuvien koirien nimet, rekisteritiedot,
tulos, omistajat osoitteineen sekä valintakokeeseen tulevien palkintotuomareiden nimet ja
osoitteet.
Mikäli jokin kennelpiiri osallistuu valintakokeeseen vajaalla joukkueella, ei valintakoetta
täydennetä muista kennelpiireistä.
Palkintotuomareiden kanssa on sovittava ja nimettävä kustakin kennelpiiristä yksi jokaista
valintakokeeseen osallistuvaa koiraa kohti ja heidän tulee olla hyvässä ruumiillisessa
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kunnossa olevia kokeneita ao. koemuodon tuomareita. Koiran omistaja/ohjaaja sopii ja tuo
tullessaan palkintotuomarin kokeen keskuspaikalle.
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Palkintotuomarit eivät arvostele oman kennelpiirinsä koiria, mikäli järjestelyt antavat
tähän mahdollisuuden. SM-ajokokeen lohkovalintakokeessa ei saa toimia tuomarina
kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan/haltijan
perheenjäsen.
2. LOHKON VALINTAKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
2.1
Mäyräkoirien SM-ajokokeen valintakokeet järjestetään jokaisella lohkolla vähintään kaksi viikkoa
ennen SM-koetta. Valintakokeet järjestetään yksipäiväisinä kokeina. Otteluiden toimeenpanossa
noudatetaan lohkojen sisällä sovittua vuorottelua.
Koeluvan anoo järjestämisvuorossa olevan kennelpiirin jäsenyhdistys. Anomuksessa on oltava
Suomen Mäyräkoiraliiton puolto mukana.
Valintakokeen ylituomarin tulee olla kokeen järjestävän lohkon ulkopuolelta.
Valintakokeen järjestäjä saa nimetä jokaiselle koiralle toisen palkintotuomarin.
SM- ajokokeen valintakokeen järjestäjä vastaa valintakokeen kustannuksista ja on
oikeutettu perimään koiraa kohti osanottomaksun, joka ei suuruudeltaan saa olla
suurempi, kuin SM- ajokokeen osanottomaksu.
Valintakokeen järjestäjä vastaa kaikkien kilpailutapahtumaan liittyvien asianosaisten
muonituksesta ja sitä tarvitsevien majoituksesta sekä ylituomarin ja mahdollisen toisen
palkintotuomarin matkakuluista, mutta ei valintakokeeseen osallistuneille koirille ja henkilöille
sattuneista tapaturmista.
2.2
SM-ajokokeeseen valitaan koirat kustakin lohkosta SM-ajokokeen järjestämisohjetta
noudattaen. Valintakokeen järjestäjä kerää tiedot valituista koirista ja ilmoittaa välittömästi SMajokokeen ottelutoimikunnille lohkosta valituiksi tulleiden koirien ja varakoirien nimet,
rekisteritiedot, ja omistajat osoitteineen.
3. OHJEIDEN NOUDATTAMINEN
3.1.
Kennelpiirin karsintakokeessa ja lohkon valintakokeessa noudatetaan Kennelliiton vahvistamia
lajin koesääntöjä ja -ohjeita, näitä ohjeita sekä kaikkia asiaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia
Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita.
Sattuneet erimielisyydet ja mahdolliset valitukset käsitellään Kennelliiton kulloinkin voimassa
olevaa muutoksenhakumenettelyä noudattaen.
3.2
Tätä ohjetta koskevat muutokset vahvistaa Suomen Mäyräkoiraliiton esityksestä Suomen
Kennelliitto.
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