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1§ Piirinmestaruuskokeeseen järjestetään karsintakoe vähintään 5 vuorokautta ennen varsinaista 

piirinmestaruuskoetta. Kokeet voidaan järjestää eri päivinä eri lohkoilla. Kukin valintakoe pidetään yksi 

päiväisenä kokeena. Karsintakokeen järjestämistä varten kennelpiiri jaetaan neljään lohkoon jossa 

toteutetaan kyläjakoa kuntaliitosten vaikuttamatta asiaan. Kunkin koiran kilpailupaikka määräytyy 

vakituisen asuinpaikan mukaan. 

 

POHJAN LOHKO: Alajärvi, Kauhava, Ylihärmä, Kortesjärvi, Lappajärvi, Alahärmä, Evijärvi, Vimpeli. 

LÄNNEN LOHKO: Jurva, Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö, Ylistaro. 

IDÄN LOHKO: Peräseinäjoki, Ähtäri, Kuortane, Seinäjoki, Lehtimäki, Alavus, Töysä, Nurmo, Soini, Lapua. 

ETELÄN LOHKO: Teuva, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki, Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka. 

 

Kennelpiirin hallitus voi muuttaa lohkojakoa hirvikoirajaoston esityksestä. 

 

2§ Kennelpiirin hallitus valitsee hirvikoirajaoston esityksestä karsinta paikat lohkoittain sekä nimeää 

ylituomarit. 

Osallistuvilta koirilta peritään osallistumismaksu, jonka suuruuden vahvistaa kennelpiirin hallitus 

hirvikoirajaoston esityksestä. 

 

3§ Karsintakokeeseen voivat osallistua kaikki vakinaisesti piirinalueella asuvien henkilöiden omistamat 

koirat. Yhteisomistajuudessa oleva koira jotka kilpailevat muitten piirien piirinmestaruuskilpailuissa eivät 

voi osallistua. 

 

4§ Koiramäärää ei voi rajoittaa, Kokeeseen otetaan kaikki määräaikaa ilmoittautuneet koirat jotka ovat 

ilmoittaneet kaksi hirvenhaukkukokeen palkintotuomarikortin tai hyväksytysti palkintotuomarikoulutuksen 

käynyttä henkilöä. 

 

5§ Osallistuvan koiran tulee olla palkittu Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymässä 

koiranäyttelyssä vähintään laatumaininnalla HYVÄ. 

 

6§ Piirinmestaruus kokeeseen valitaan maksimissaan 20 koiraa + edellisen vuoden mestari.  

Valinnan suorittaa kennelpiirin hirvikoirajaosto tai sen valtuuttama henkilö.  

Valtuutetun henkilön tai hänen perheenjäsenensä koira ei saa osallistua karsintakokeisiin. 

Hirvikoirajaoston jäsenten ja heidän perheen jäsenten koirat saavat osallistua, Nämä henkilöt ovat jääviä 

vaikuttamaan koirien valinnoissa piirinmestaruuskilpailuihin. 

 

7§ Valinta piirinmestaruuskilpailuihin perustuu koiran saamiin ansiopisteisiin. Kaikkien neljän lohkon koirat 

laitetaan pisteiden mukaan paremmuusjärjestykseen ja niistä 20 (kaksikymmentä) parasta HIRV 1 

haukkunutta koiraa pääsee piirinmestaruuskilpailuihin. Tasatuloksen sattuessa käytetään valita kriteerinä 

hirvenhaukkukokeitten sääntöä tasatuloksen ratkaisemiseen. Lisäksi nimetään 3 (kolme) varakoiraa jotka 

kilpailevat vain varsinaisen koiran pois jäännin takia. Näin ollen missään lohkossa ei ole kiintiöpaikkaa, joku 

lohko voi jäädä ilman ainuttakaan piirinmestaruuskilpailu paikkaa. 

 

8§ Valittujen koirien omistajat/ohjaajat huolehtivat itse ilmoittautumisen piirinmestaruuskilpailuihin 

saatuaan tiedon, että ovat tulleet valituksi piirimestaruuskilpailuun  


