Uudenmaan kennelpiirin Mäyräkoirien
ajokokeen piirinmestaruuskokeen
järjestämisohje
Uudenmaan kennelpiirin hallitus hyväksynyt 22.9.2016
MÄYRÄKOIRIEN AJOKOKEEN (MÄAJ) PIIRIMESTARUUSKOKEEN (MÄAJPM) JÄRJESTÄMISOHJE
1. Kokeen järjestäminen
Uudenmaan kennelpiiri ry:n 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
ominaisuuspisteet saanut koira. Mikäli ominaisuuspisteetkin ovat samat, ratkaisee
voittajan kokeen ylituomari kuultuaan ko. koirien palkintotuomareita.
2. Ajankohta
Piirimestaruuskokeet järjestetään vuosittain ennen lohkon valintakoetta.
3. Osallistumisoikeus
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai jonkin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Osallistumisoikeus piirimestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä
(viimeinen ilmoittautumispäivä) Uudenmaan kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvalla
koiranomistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen,
jonka alueelle koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi vuosittain osallistua vain yhden
kennelpiirin mestaruuskokeeseen.
4. Karsinta
Uudenmaan kennelpiiri ry:n MÄAJ–PM -kokeeseen osallistuvilla koirilla tulee olla
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä vahvistettu kaksi (2) MÄAJ-1 –tulosta
kuluvalta tai kahdelta edelliseltä koekaudelta sekä näyttelytulos. Osallistuvien koirien
määrä rajoitetaan enintään yhdeksään (1+8) koiraan. Mikäli vaadittujen MÄAJ-1 –
tulosten saavuttaneita koiria ilmoittautuu kokeeseen enemmän kuin yhdeksän (9), valitaan
osallistuvat koirat seuraavassa järjestyksessä.
a.) Edellisen vuoden Uudenmaan kennelpiirin MÄAJ -mestari
b.) Vähintään kaksi MÄAJ-1 –tulosta saavuttaneet koirat
c.) Yhden MÄAJ-1 tuloksen saavuttaneet koirat

Mikäli edellisen vuoden MÄAJ –mestari ei ilmoittaudu kokeeseen valittavien koirien
määrä on maksimissaan kahdeksan (8).
Kohdan b mukaisten 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 mukaisten koirien järjestys karsinnassa määräytyy pistemäärältään parhaan,
MÄAJ-1 tuloksen perusteella. Tasatuloksessa valinnan ratkaisee koiran toiseksi,
kolmanneksi jne. parhaan kokeen tulos (samassa ajanjaksossa). Mikäli edelleen ollaan
tasatilanteessa valituksi tulee iältään nuorempi koira.
MÄAJ-PM- kokeesta poisjääneen koiran tilalle voidaan ottaa varakoira edellä mainitun
karsinnan mukaisesti.
5. Etelälohkon valinta
Uudenmaan kennelpiirin MÄAJ –PM -kokeen sijoitusten mukaiset parhaat koirat jatkavat
Etelän Lohkon MÄAJ –kokeeseen lohkokiintiön puitteissa edellyttäen, että koirat
omaavat Etelän Lohkon MÄAJ –kokeen järjestämisohjeen mukaiset osallistumisoikeudet.
Lisäksi Etelän Lohkoon valitaan yksi varakoira sijoitusjärjestyksessä samoin edellytyksin
kuin varsinaiset Etelän Lohkon kokeeseen valitut koirat. Varakoiraksi voi valita vain
Uudenmaan kennelpiirin MÄAJ-PM-kokeeseen osallistuneen koiran, joka ei ole luopunut
tai sitä ei ole suljettu ko kokeessa.
Mikäli Uudenmaan kennelpiirin MÄAJ-PM -koetta ei pystytä olosuhteiden, osallistujien
vähyyden tms. syyn vuoksi järjestämään, valitaan Etelän Lohkon edustajat Uudenmaan
kennelpiirin MÄAJ-PM -kokeeseen ilmoittautuneiden koirien joukosta kohdan 4
perusteella.
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