
Helsingin Seudun Kennelpiiri ry 

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen piirinmestaruuskokeen järjestämisohje 

1. Yleistä 

Helsingin Seudun Kennelpiirin metsästyskoirien jäljestämiskokeen (jäljempänä MEJÄn) piirinmestaruuskoe on 
virallinen karsintakoe MEJÄn suomenmestaruuskilpailuun. Jollei piirinmestaruuskoetta järjestetä, valitsee 
Helsingin Seudun Kennelpiirin hallitus metsästyskoirajaoston esityksestä MEJÄn suomenmestaruuskilpailuun 
kennelpiirin edustajan edellisen kilpailukauden koetulosten perusteella. Näin toimitaan myös, jos 
piirinmestaruuskokeeseen on ilmoittautunut vähemmän kuin kolme koiraa. Kokeen ylituomarin kotipaikka 
on oltava Helsingin Seudun Kennelpiirin ulkopuolelta. Sen sijaan kokeeseen varalle valittu tuomari voi olla 
myös Helsingin Seudun Kennelpiirin alueelta. 

Kokeessa on vain voittajaluokka, johon valitaan enintään kuusi koiraa. Mestaruuden saavuttaa korkeimman 
hyväksyttyyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden ratkaisee 
kokeen ylituomari. 

2. Kokeen järjestäminen 

Kokeen järjestämisoikeuden myöntää Helsingin Seudun Kennelpiirin hallitus metsästyskoirajaoston 
esityksestä. Järjestämisoikeus voidaan myöntää Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella toimivalle 
yhdistykselle, jonka tulee anoa kokeen järjestämisoikeutta koetta edeltävän vuoden joulukuun ensimmäiseen 
päivään mennessä. Jos yksikään yhdistys ei tuolloin ole hakenut järjestelyoikeutta, voi Helsingin Seudun 
Kennelpiiri myöntää kokeen järjestelyoikeuden sitä hakeneelle yhdistykselle Suomen Kennelliiton voimassa 
olevan määräaikaisilmoituksista annetun ohjeen mukaisesti tammikuun viimeiseen päivään mennessä. 

Piirinmestaruuskokeen järjestäjä anoo kokeen Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti Omakoira-
sovelluksen kautta ja toimittaa dokumentin (esimerkiksi kuvankaappauksen) anomuksesta Helsingin Seudun 
Kennelpiirin metsästyskoirajaostolle. 

3. Ajankohta 

Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain aikaisintaan kolme mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen MEJÄn 
suomenmestaruuskilpailua. 

4. Osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeus määräytyy Suomen Kennelliiton piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjeiden mukaan. 
Kokeeseen valitaan enintään kuusi koiraa, joista yksi on edellisen vuoden piirinmestari edellyttäen, että 
kyseisen koira on ilmoitettu kokeeseen. Muutoin koirat valitaan kokeeseen edellisen kilpailukauden 
saavutettujen VOI-luokan tulosten perusteella.  
 

5. Ilmoittautuminen 

Kokeeseen ilmoittaudutaan MEJÄ-ilmoittautumislomakkeella kokeen järjestäjän ohjeiden mukaisesti. 
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitaan koetulokset, joiden perusteella haetaan kokeeseen 
osallistumisoikeutta. Jos jotain koetulosta ei vielä näy Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee 
hakijan toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä kopio koetuloksesta kokeen järjestäjälle.  Koira valitaan 
kokeeseen kolmen VOI-luokan yhteenlasketun tuloksen perusteella. Tulokset tulee olla saavutettu edellisen 
vuoden elokuun 16. päivän ja kuluvan vuoden elokuun 15. päivän välisenä aikana. 

6. Karsinta 

Mikäli viimeistä paikkaa tavoittelee useampi koira, vertaillaan koirien kahta parasta tulosta. Mikäli ollaan 
edelleen tasapisteissä, vertaillaan parasta koetulosta keskenään. Mikäli edelleenkään ei voida tehdä eroa 
kahden koiran välillä, otetaan kokeeseen seitsemän koiraa. 

Esimerkiksi 3 tulosta 2 parasta tulosta paras tulos 

Koira 1 47 + 43 + 41 = 131 47 + 43 = 90 47 

Koira 2 46 + 44 + 41 = 131 46 + 44 = 90 46 

Koira 3 48 + 41 + 40 = 131 48 + 41 = 89  
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Jos tuloksia on vähemmän kuin kolme, tulkitaan puuttuvat tulokset nollaksi. Mikäli kokeeseen valittu koira on 
estynyt osallistumasta kokeeseen, valitsee järjestäjä varakoiran. Varakoirien valitsemisessa käytettään edellä 
esitettyjä valintakriteereitä, jos kysymyksessä on tasapisteet. 

7. MEJÄn suomenmestaruuskilpailuun valinta 

Piirinmestaruuskokeen paras koira jatkaa MEJÄn suomenmestaruuskilpailuun Helsingin Seudun Kennelpiirin 
edustajana. Muut kennelpiirin mestaruuskokeeseen osallistuneet koirat ovat suomenmestaruuskilpailun 
edustajan varakoiria tulosten mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Varakoiraksi voidaan valita vain piirin 
mestaruuskokeeseen osallistunut koira, joka ei ole keskeyttänyt koesuoritustaan tai jota ei ole suljettu 
kokeesta pois. 

Helsingin Seudun Kennelpiiri lahjoittaa piirinmestaruuskokeeseen palkinnot. 

8. Sääntöjen muutos 

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia ainoastaan Helsingin Seudun Kennelpiirin hallitus 
metsästyskoirajaoston esityksestä.  

 

Nämä säännöt on hyväksytty HSKP:n hallituksen kokouksessa 19.9.2022 ja ne tulevat voimaan 20.9.2022. 


