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 POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRIN HIRVENHAUKKUMESTARUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT   

 

1§  

Pohjois-Hämeen kennelpiirin piirinmestaruuskoe hirvenhaukussa järjestetään uroksille ja nartuille 

erikseen. Koe on samalla karsintakilpailu mestaruuskilpailujen lohkonvalintoihin. Kennelpiirin 

pystykorvajaosto valitsee kokouksessaan vuosittain järjestävät seurat kokeille. Valitut seurat 

pyrkivät järjestämään piirikokeisiin parhaat mahdolliset maastot. 

 

2§  

Valitsijamiehinä toimivat kennelpiirin pystykorvajaoston nimeämät henkilöt, jotka vahvistavat 

lohkon valintoihin lähtevät koirat. 

 

3§  

Kennelpiirin piirinmestaruuskokeet pidetään syyskuun ja lokakuun taitteessa perjantaipäivinä 

kuitenkin niin, että narttujen koe järjestetään ensin.  

 

4§  

Piirinmestaruuskokeen ylituomarin pitää olla piirin ulkopuolelta. 

   

  



5§  

Osallistujan on oltava Kennelliiton tai Pohjois-Hämeen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. SHHJ:n 

alaisten rotujen osallistujien on oltava ko. rotujärjestön jäseniä, jotta koira voidaan valita lohkon 

valintaan. Jos koiranomistajia on enemmän kuin yksi, kaikkien omistajien on oltava rotujärjestön 

jäseniä (SPJ:n jäsenyyttä ei velvoiteta karhukoirille koska valintakokeet ja Hirvenhaukut ottelu ovat 

Kennelliiton alaisia kokeita). Piirinkokeeseen ilmoittautuvan koiran tulee olla palkittu Kennelliiton 

hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatumaininnalla HYVÄ (H). Näyttelytulos edellytetään, 

jotta koira voidaan mahdollisesti valita edustamaan piiriä mestaruusottelun valintakokeissa.  

 

6§  

Koira ilmoitetaan sen kennelpiirin piirinmestaruuskokeeseen, jossa omistaja pääsääntöisesti asuu 

tai jos omistajia on useita, sen mukaan, missä koiraa enimmäkseen pidetään. Koira voi osallistua 

ainoastaan yhteen piirinmestaruuskokeeseen. 

 

7§  

Molempiin kennelpiirin mestaruuskokeisiin valitaan yksitoista (11) koiraa plus edellisen vuoden 

piirinmestari / piirinmestaritar.  Kilpailut pidetään erikseen nartuille ja uroksille.  

 

8§  

Koirat valitaan piirinkokeisiin nelivaiheisesti yksipäiväisten kokeiden HIRV 1 tulosten perusteella 

paremmuusjärjestyksessä. Etusijalla ovat koirat, joilla on voimassa kaksi HIRV 1 tulosta kuluvalta 

kaudelta. Toisella sijalla ovat ne koirat, joilla on kaksi tulosta, joista toinen on kuluvalta ja toinen 

edelliseltä kaudelta, mutta kuitenkin piirinkokeen jälkeiseltä ajalta. Jos yhteenlaskettujen kokeiden 

tulos on sama useammalla koiralla, ratkaisee kuluvan vuoden tulokset järjestyksen. 

Mikäli kokeiden osallistujamäärä (11 + edellisvuoden voittaja) ei tule täyteen, valitaan edellisten 

lisäksi piirinmestaruuskokeeseen kuluvana kautena HIRV 1 tuloksen arpakokeissa suorittaneita 

koiria paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kokeen osallistujamäärä ei edelleenkään täyty, valitaan 



edellisenä kautena piirinkokeen jälkeen HIRV 1 tuloksen suorittaneita koiria 

paremmuusjärjestyksessä.   

                                                                                                                                                    

 9§  

Lohkon valintoihin valitsijamies valitsee mestaruuskokeista kolme (3) parhaiten sijoittunutta koiraa 

ja yhden (1) varakoiran. 

 

 

Säännöt tulevat voimaan 1.8.2019 alkaen.  

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Pohjois-Hämeen kennelpiirin pystykorvajaosto.  


