
 

Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry 

 
VESIPELASTUSKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 
 
Piirinmestaruudesta kilpaillaan yleisen vesipelastuskokeen virallisilla säännöillä, koemuodon 
korkeimmassa luokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimpaan hyväksyttyyn palkintosijaan 
oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koirakko.  
 
Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää kaikille avoimen kokeen yhteydessä. 
 
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla 
puhdasrotuisella koiralla ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti 
asuva koiranohjaaja/-omistaja. Koiranohjaajaksi/-omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa 
hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin 
mestaruudesta, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin 
mestaruudesta. 
 
Piirinmestaruuskoe voidaan käydä yksi- tai kaksipäiväisenä kokeena. Jos koejärjestäjä päättää pitää kokeen 
kaksipäiväisenä, huomioidaan molempien päivien tulokset, joista paras voittaa. Jos pistemäärä menee 
tasan, liikkeiden yhteisaika ratkaisee. Yhteisajankin mennessä tasan, ratkaisee hukkuvan noudossa 
saavutettu pistemäärä, toissijaisesti nopeampi suoritusaika. 
 
Kennelpiirin mestaruuden voittanut koirakko on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan seuraavan 
vuoden mestaruuskokeessa. 
 
Kokeen järjestelyistä vastaa jokin Pohjois-Hämeen kennelpiirin jäsenyhdistys, alaosasto tai rotujärjestö, 
joka on siihen ilmoittanut halukkuutensa edellisen vuoden aikana kirjallisesti. Mikäli halukkaita ilmoittautuu 
useita, päättää kennelpiirin hallitus järjestävän yhdistyksen. 
 
Piirinmestaruuskokeen ylituomarin tulisi mielellään olla Pohjois-Hämeen kennelpiirin ulkopuolelta. 
Kennelpiiri palkitsee VEPE –piirinmestaruuden voittaneen koirakon kuten muidenkin lajien 
piirinmestarit. 
 
Piirinmestari saa kennelpiirin lahjoittaman palkinnon. 
 
JOUKKUEMESTARUUS 
 
Piirinmestaruuskokeen yhteydessä voidaan kilpailla piirin alueen epävirallisesta joukkuemestaruudesta.  
 
Joukkueiden ei tarvitse edustaa mitään yhdistystä, vaan joukkueet voidaan muodostaa vapaasti, kunhan 
kaikki joukkueen ohjaajat asuvat Pohjois-Hämeen kennelpiirin alueella tai ovat SKL-FKK:n ja kennelpiirin 
jäsenyhdistyksen jäseniä.  
 
Joukkuemestaruudesta kilpailevat kolmikoiraiset joukkueet. 
Joukkueen koirien on oltava vähintään kahdesta eri luokasta. Luokilla ei ole väliä. Sove- ja alo-luokat ovat 
tässä tapauksessa yksi luokka. Sama koira voi kaksipäiväisessäkin piirinmestaruuskilpailussa osallistua vain 
yhteen joukkueeseen, vaikka kilpailisikin molempina päivinä. Jos koira kilpailee molempina päivinä, on 
ennen koetta ilmoitettava, kumman päivän suoritus lasketaan mukaan joukkueen tulokseen. 
 
Yhden joukkueen osa koirista voi kilpailla ensimmäisenä päivänä ja osa toisena päivänä. Toisena 
kilpailupäivänä kootaan joukkueiden tulokset ja julistetaan voittajat. 
 
Joukkuemestaruutta ratkottaessa, mikäli kaksi tai useampi joukkue päätyy tasapisteisiin, tuomari ratkaisee 
voittajan painottaen ylempien luokkien suorituksia. Voittanutta joukkuetta ei palkita kennelpiirin virallisella 
piirinmestaruus-palkinnolla. 


