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Pohjois-Hämeen kennelpiiri 
Jäljestämiskoirajaosto 
 
 
 
 

Pohjois-Hämeen MEJÄ-piirinmestaruuskokeen säännöt ja järjestämisohje 
 
 
Yleistä 
 
Piirinmestaruudesta kilpaillaan MEJÄ-kokeen voittajaluokassa (VOI) ja mestaruuden saavuttaa 

korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa 

mestaruuden ratkaisee kokeen ylituomari. 

 
Kokeiden järjestäminen 
 
Kokeen järjestämisestä vastaavat piirin alueella MEJÄ-kokeita järjestävät yhdistykset vuorovuosin. 

Jäljestämiskoirajaosto koordinoi ja valvoo kokeiden järjestämisvuoroja. Kokeen ylituomari tulee 

kutsua kennelpiirin ulkopuolelta.  

 

Ajankohta 
 
Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain aikaisintaan neljä, viimeisintään kaksi viikkoa ennen 

MEJÄ-SM koetta.  

 
Ilmoittautuminen 
 
Kokeen ilmoittautumisaika päättyy koetta edeltävänä maanantaina klo 16:00. Ilmoittautujan tulee 

toimittaa kirjallisesti määräaikaan mennessä ilmoittautumislomake ja todiste koetuloksista joilla 

kokeeseen pyrkii. 

 
Osallistumisoikeus 
 
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai Pohjois-Hämeen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. 

Osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella viimeisenä ilmoittautumispäivänä piirin alueella 

vakinaisesti asuvalla koiranomistajalla. Koiranomistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa 

hallinnassa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen kennelpiirin 

mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua yhtenä vuotena vain 

yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.  

 
Osallistujien valinta 
 
Kennelpiirin jäljestämiskoirajaosto valitsee kokeeseen edellisen vuoden piirinmestarin ja sen lisäksi 

kuusi parasta koiraa tulosten perusteella. Koiran tuloksista otetaan huomioon kolme parasta VOI-

luokan tulosta, joista vähintään kaksi on saavutettu koevuoden aikana. Edelliseltä koevuodelta 

kelpuutetaan vain tulos, joka on saavutettu piirinmestaruuskokeessa tai sen jälkeen. Puuttuvat VOI- 

tulokset korvataan pistemäärällä nolla. Koirat asetetaan paremmuusjärjestykseen edellä mainittujen 

kolmen kokeen pistemäärien keskiarvon perusteella. Tasatilanteessa ratkaisee ensin neljäs, sitten 

viides jne. tulos. Mikäli osallistujalla on kokeessa useampia koiria, tulee hänen järjestää niin, että 

yksi ohjaaja osallistuu kokeeseen enintään kahden koiran kanssa. 
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MEJÄ-SM –kokeeseen valinta 
 
Piirinmestaruuskokeen paras koira jatkaa MEJÄ-SM –kokeeseen Pohjois-Hämeen kennelpiirin 

edustajana. Varakoirina ovat piirinmestaruuskokeen osallistujat kokeen tulosten 

paremmuusjärjestyksessä. 

 
Järjestämisohje 
 
Koska kyseessä on arvokilpailu, järjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota koejälkien 

tasalaatuisuuteen ja tasapuolisuuteen kaikkia osallistujia kohtaan. Osallistujien tulee osallistua 

jäljentekotalkoisiin, ellei koetoimikunta ole järjestänyt koejälkien tekemistä muulla tavalla (valmiit 

jäljet). Jokainen PM-osallistuja on velvollinen tekemään kaksi jälkeä (sekä opastamaan niistä toisen 

koepäivänä). Jäljet tehdään yhdessä toisen osallistujan kanssa. Jäljet arvotaan viimeistään 

jäljentekopäivän aamuna. 

Koetta edeltävässä PM-osallistujien valintakokouksessa jaosto muodostaa jälkiparit. 

Jaosto ja kokeen järjestäjä yhdessä 

1) käsittelevät asian tapauskohtaisesti, mikäli samalla osallistujalla on kokeessa kaksi koiraa. 

2) määräävät jälkiparin osallistujamäärän ollessa pariton. (Jos samalla järjestetään toinen koe, 

jälkipari on kyseisen kokeen voittajaluokan ryhmästä.) 

Jokaisen jäljentekoon osallistuvan tulee aina olla riittävän kokenut koemuodon harrastaja. 

Jos järjestävä yhdistys järjestää mestaruuskokeen tavallisen kokeen yhteydessä, niin kokeet tulee 

anoa erikseen. 

  

Muut ohjeet 
 
Piirinmestarin omistaja saa vuodeksi haltuunsa kennelpiirin lahjoittaman kansion ja 

kiertopalkinnon, johon hän kaiverruttaa omalla kustannuksellaan koiran tiedot. Omistaja, joka saa 

haltuunsa kiertopalkinnon kolmannen kerran, saa kiertopalkinnon omakseen ja kennelpiiri lahjoittaa 

kokeeseen uuden kiertopalkinnon. 

 
Muutokset 
 
Muutokset näihin sääntöihin ja järjestämisohjeisiin tekee kennelpiirin hallitus MEJÄ-jaoston 

esityksestä. 

 
Muilta osin noudatetaan kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevia sääntöjä ja ohjeita 

 
 
 
 

 

 
 

 


