
Etelä-Hämeen kennelpiiri 

RALLY-TOKO:N PIIRINMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 

1. Rally-tokon piirinmestaruuskilpailu   
Näitä sääntöjä noudattaen kilpaillaan vuosittain rally-tokon henkilökohtaisesta piirimestaruudesta. Lisäksi 
piirin alueen yhdistykset voivat kilpailla joukkuemestaruudesta, joka kuitenkin on epävirallinen mestaruus.  
Rally-tokon piirinmestaruuskilpailu on virallinen kilpailu ja siinä noudatetaan rally-tokon sääntöjä ja 
kilpailuohjeita.   
 
Piirinmestaruudesta yksilö- ja joukkuekilpailussa voivat kilpailla FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä 
rekisteröity FCI:n hyväksymien rotujen koira, Pohjoismaisen Kennelunionin PKU:n hyväksymien rotujen 
koira ja Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan (FIX) merkitty koira. 

2. Kilpailun järjestäminen   
Kilpailu voidaan järjestää kaikille avoimen virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä, jolloin 
piirinmestaruuskilpailuun osallistuvat koirakot ovat etusijalla. Kilpailu anotaan Suomen Palveluskoiraliitolta, 
mutta kilpailun piirinmestaruusstatuksesta tulee sopia kennelpiirin kanssa. 
  
Kilpailun palkinnoista vastaa järjestävä yhdistys yhdessä kennelpiirin kanssa.  
 
On suositeltavaa, että kilpailun ylituomarina toimii kennelpiirin ulkopuolinen tuomari.  

3. Henkilökohtainen piirinmestaruus   
Koiran ohjaajan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Koiran omistajan on asuttava 
ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) vakinaisesti piirin alueella.  Useamman omistajan 
koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain 
vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.  
 
Kennelpiirin mestaruuden voittanut koira on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan seuraavan vuoden 
mestaruuskilpailussa.  
 
Henkilökohtainen piirinmestaruus ratkaistaan ylimmässä kilpailuluokassa (mestariluokassa) ja mestaruuden 
saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koirakko.  Mikäli pisteet 
ja aika menevät tasan, saavuttaa mestaruuden koirakko, jolla on toiseen verrattuna vähäisempiä virheitä 
(1 p, 3 p ja 10 p -virheet). 

4.Joukkuepiirinmestaruus   
Piirin joukkuemestaruus on epävirallinen, mutta siinä noudatetaan rally-tokokilpailuiden sääntöjä ja 
kilpailuohjeita. Joukkuekilpailuun saavat osallistua yhdistykset, joiden kotipaikka on Etelä-Hämeen 
kennelpiirin alueella. Yhdistykset voivat osallistua yhdellä tai useammalla joukkueella, mutta kilpailun 
järjestäjällä on oikeus rajoittaa joukkueiden määrää.  
 
Koiran ohjaajan pitää olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Sama ohjaaja voi osallistua useammalla koiralla, 
mutta edustaa vain yhtä yhdistystä. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa ennen koetta ilmoittautumisajan 
puitteissa järjestäjälle.  
 



Joukkuemestaruudesta kilpailevassa joukkueessa voi olla korkeintaan viisi koirakkoa seuraavasti:   
kolme alokasluokan tai avoimen luokan koirakkoa (alempien luokkien koirakot) sekä kaksi voittaja- tai 
mestariluokan koirakkoa (ylempien luokkien koirakot). Joukkueella voi olla kaksi varakoirakkoa, joista toinen 
on alempien luokkien varakoira ja toinen ylempien luokkien varakoira. Minimivaatimus joukkueeksi on kaksi 
alemman luokan koirakkoa ja yksi ylemmän luokan koirakko.   
 
Joukkuetulos muodostuu kahdesta alemman ja yhdestä ylemmän luokan hyväksytystä tuloksesta. Joukkueen 
tulosta muodostettaessa lasketaan koirakoiden saavuttamat pisteet yhteen.  Mikäli kaksi tai useampi joukkue 
päätyy tasapisteisiin, ylemmän luokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden kuitenkin niin, että 
mestariluokan tulos on ratkaiseva. Mikäli tulokset menevät edelleen tasan, ratkaisee alemman luokan tulos 
kuitenkin niin, että avoimen luokan tulos on ratkaiseva. Pisteiden mennessä edelleen tasan ratkaisee 
järjestyksen kilpailun ylituomarin, vastaavan koetoimitsijan ja kyseisten joukkueiden johtajien yhdessä 
suorittama arvonta. 
 
Säännöt ovat voimassa 1.5.2022 alkaen toistaiseksi. 


