
METSÄSTYSKOIRIEN PIIRINMESTARUUSJÄLJESTÄMISKOKEEN (PM-MEJÄ) 

JÄRJESTÄMISOHJE Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry 

1. Kokeen järjestäminen 

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin metsästyskoirien jäljestämiskokeen piirinmestaruus kilpaillaan 
yksipäiväisenä voittajaluokan kokeena. Kokeen ylituomarin on oltava Etelä-Pohjanmaan 
kennelpiirin ulkopuolelta. Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksyttyyn palkintosijaan 
oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden ratkaisee kokeen ylituomari. 
Kokeeseen pitää osallistua vähintään kolme koiraa, jotta se voidaan järjestää. 

2. Ajankohta 

Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain ennen SM-MEJÄ koetta. Mieluiten kaksi viikkoa 
ennen ko. SM-koetta. 

3. Osallistumisoikeus 

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Koiran voi ilmoittaa 
kokeeseen jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) Etelä-Pohjanmaan 
kennelpiirin alueella vakinaisesti asuva koiranomistaja/-ohjaaja riippumatta edustamansa 
yhdistyksen kotipaikasta. Koiranomistajaksi/-ohjaajaksi katsotaan henkilö, jonka taloudessa koira 
asuu. 

Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne 
koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin 
mestaruuskokeeseen. 
 
Ilmoittautuessaan kokeeseen ilmoittautuja vahvistaa koiran olevan SKL-FKK:n määräysten 
mukaisesti rokotettu ja tunnistusmerkitty sekä täyttää antidopingsäännöt. Koiralla tulee olla 
metsästyskoirien jäljestämiskokeiden sääntöjen edellyttämä osallistumisoikeus kokeeseen. 

4. Ilmoittautuminen 

Piirinmestaruuskokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti kokeen toimikunnan nimeämälle henkilölle. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoitetaan kokeen tietojen yhteydessä. Jos viimeinen 
ilmoittautumispäivä ei osu arkipäivälle, hyväksytään seuraavan arkipäivän postileimalla varustettu 
ilmoittautuminen. 
 
Koeilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan tiedot koiran saamista MEJÄ -kokeiden VOI-
palkintosijaan oikeuttavista tuloksista, jotka on saavutettu edellisvuoden PM- kokeen jälkeen. 
Vain ilmoitetuilla tuloksilla haetaan kokeeseen. Vähintään kaksi tulosta pitää olla kuluvalta 
vuodelta. 

5. Karsinta 

Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin metsästyskoirien jäljestämiskokeen piirinmestaruuskokeeseen 
osallistuvien koirien määrä rajoitetaan enintään seitsemään (7) koiraan. Edellisen vuoden 
piirinmestarilla on ilmoittautuessaan osallistumisoikeus kokeeseen. 
 
Kokeeseen valitaan seitsemän (7) koiraa kolmen parhaan voittajaluokan tuloksen perusteella. 
Edellisen vuoden piirinmestarin osallistuessa kokeeseen valitaan sen lisäksi kuusi (6) koiraa. 
Mikäli edellisen vuoden mestari ei osallistu kokeeseen, valitaan kokeeseen kuusi (6) koiraa em. 
tulosten perusteella. Tulosta VOI0 ei oteta huomioon. 
 
Koiralle annetaan pisteitä kertomalla koetuloksen pistemäärä seuraavilla kertoimilla: 
 



VOI1-tulosten pistemäärä kerrotaan luvulla 4. 
VOI2-tulosten pistemäärä kerrotaan luvulla 2. 
VOI3-tulosten pistemäärä kerrotaan luvulla 1. 
 
Kolmen parhaan voittajaluokan tuloksen perusteella saavutetut pisteet lasketaan yhteen ja 
yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä otetaan koirat kokeeseen. 
Mikäli pisteet menevät tasan, otetaan kokeeseen koira, jonka parhaan tuloksen pistemäärä on 
korkeampi. Mikäli koirat ovat yhä tasapisteissä, ratkaisee neljäs voittajaluokan tulos. Mikäli 
pisteet ovat vielä tämänkin jälkeen tasan, osallistuja ratkaistaan arvonnalla. 
 
Arvonnan suorittaa koetoimikunta tai sen nimeämä henkilö. Molempien arvottavien koirien 
edustajilla on oikeus olla paikalla arvontatapahtumassa, arvontaa ei voida suorittaa ilman heidän 
läsnäoloaan. 
 
PM -kokeesta poisjääneen koiran tilalle voidaan ottaa varakoira edellä mainitun karsinnan 
mukaisesti. 
 
Tarvittaessa kokeen koiramäärää voidaan täydentää MEJÄ -kokeessa tuloksen saaneilla 
koirilla, joilla on osallistumisoikeus voittajaluokkaan. 
 
SKL-FKK:n yleisten piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjeiden mukaisesti karsintaperusteiden 
on täytyttävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. 

6. SM-MEJÄ kokeeseen valinta 

Piirinmestaruuskokeen paras koira jatkaa Metsästyskoirien Suomenmestaruus 
jäljestämiskokeeseen (SM-MEJÄ) Etelä-Pohjanmaan kennelpiirin edustajana. 
Piirinmestaruuskokeessa toiseksi tullut koira on SM-kokeen varakoira. 


