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Ohjeen asema ja tarkoitus 

 
Tällä järjestämisohjeella täydennetään Kainuun kennelpiirin osalta seu-
raavia voimassa olevia Kennelliiton hyväksymiä ohjeita: 

 Kennelpiirien piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohje 
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/piirinmestkokeen_jarjo
hje.pdf   

 Valtakunnallisen haukkuottelun valintakokeiden järjestämisohje 
http://www.spj.fi/wp-content/uploads/2015/10/Haukku-
ottelun_valintakokeiden_j%C3%A4rjest%C3%A4misohje.pdf 

 
 

Kokeen myöntäminen, ylituomari ja valitsijamies 
 
Kainuun kennelpiiri myöntää piirinmestaruuskokeen järjestämisen ano-
muksen perusteella ja samalla määrää kokeen ylituomarin ja tämän va-
ramiehen. Piirinmestaruuskokeen ylituomariksi määrätään pääsääntöises-
ti linnunhaukun valitsijamies. 
 
Piirinmestaruuskoe järjestetään kaksipäiväisenä. 
 

Kokeeseen osallistuvat koirat 
 
Piirinmestaruuskokeeseen voi osallistua kumpanakin päivänä edellisen 
vuoden mestari mukaan lukien yhteensä 12 koiraa. Jos kokeeseen on il-
moittautunut ilmoittautumisaikana molemmille tai vain toiselle päivälle yli 
12 koiraa, valitsijamies ja koetoimikunta valitsevat päivittäiset osallistujat 
seuraavasti: 

 Kunkin koiran kahden parhaan linnunhaukkukokeen pistemäärät las-
ketaan yhteen. Edelliseltä kaudelta hyväksytään korkeintaan yksi koe-
tulos. Kuluvalta kaudelta hyväksytään viimeiseen ilmoittautumispäi-
vään (se mukaan lukien) mennessä vahvistetut tulokset. Mukaan hy-
väksyminen ei edellytä kahta koetulosta. Jos koira on saavuttanut tu-
loksia pitkässä kokeessa käyttövalion arvoon laskettavien tulosten 
saavuttamisen jälkeen, niitä ei oteta huomioon valinnassa. 

 Tasapisteissä edelle asetetaan koira, jolla on korkein yksittäinen koe-
tulos. Tämän jälkeen mukaan pääsyn ratkaisee arpa. 

 
Kokeeseen valitaan riittävä määrä varakoiria. Varakoira kutsutaan kokee-
seen, jos kokeeseen valittu koira estyy osallistumasta viimeistään koepäi-
vää edeltävänä päivänä. 
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Koiranohjaajat ilmoittavat ilmoittautumisten yhteydessä koiransa kaksi pa-
rasta koetulosta (pistemäärä, päivämäärä ja koepaikka). Edellisen vuoden 
piirinmestarin on ilmoitettava osallistumisestaan ilmoittautumisaikana. 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on aina koetta edeltävä maanantai. Ilmoit-
tautuminen hyväksytään, jos se on ilmoitusten vastaanottajalla kyseisen 
päivän loppuun mennessä. 
 

Valinnat 
 
Piirinmestaruuskoe on suomenpystykorvien osalta valintakoe Pohjan loh-
kon valintakokeeseen, ellei valintakokeeksi ole nimetty jotain toista koetta. 
 
Linnunhaukun maakuntaotteluun koirat valitaan pisteyttämällä piirinmes-
taruuskokeen kaikki osallistujat samalla tavoin kuin suomenpystykorvat 
lohkon valintaan. Nuori koira (vast) valitaan parhaan tuloksen perusteella. 
Tulos on saavutettava kuluvana koekautena viimeistään 21 päivää ennen 
maakuntaottelua. Muihin mahdollisiin edustustehtäviin koirat valitaan sa-
malla menetelmällä. 
 
 
Ohje on hyväksytty Kainuun kennelpiirin hallituksessa  20 .4. 2017. 

 
 
 


