
Vaasan kennelpiiri piirimestaruuskokeen säännöt MÄAJ 

 

 MÄAJ-piirinmestaruuskokeen säännöt sekä valinta ennen MÄAJ-SM-koetta olevaan 

lohkokarsintakokeeseen. Nämä säännöt on hyväksytty Vaasan kennelpiirin hallituksen kokouksessa 

22.4.2021 ja astuvat  voimaan  1.5.2021 

 

Piirinmestaruuskokeen tulee aina noudattaa Suomen Kennelliiton voimassa olevia MÄAJ- koe- ja 

antidopingsääntöjä sekä Kennelliiton muita sääntöjä ja ohjeistuksia. On noudatettava SKL:n 

määräyksiä  kennelpiirin piirinmestaruuskokeen järjestämisestä sekä valintasääntöjä MÄAJ:n –

lohkokarsintaan.  

 

Ajankohta 

Piirimestaruuskoe tulee järjestää hyvissä ajoin ennen pohjoisen lohkon lohkokarsintaa. PM tulisi 

järjestää vuosittain samaan ajankohtaan. PM -koetta ei tulisi järjestää samana päivänä kuin 

lähikennelpiirien omat PM MÄAJ -kokeet, näin olisi parempi tarjonta myös tuomareista. 

 

Järjestämisvuorot 

Yhdistykset, jotka haluavat järjestää PM MÄAJ:n Vaasan Kennelpiirissä vuorottelevat vuosittain 

PM:n järjestelyissä.  Jos mahdollista, pyritään koe järjestämään piirin eri paikkakunnilla. 

 

Jos yhdistys, joka on PM:n järjestämisvuorossa, on estynyt järjestelyissä, on sen heti otettava 

yhteyttä yhdistyksiin, jotka ovat järjestämislistalla, jotta korvaava järjestäjä löydetään 

mahdollisimman pian. 

 

Järjestelyt 

 

 Järjestävä yhdistys hoitaa koemaastot, kaikki tarvittavat luvat, ylituomarin, koetoimitsijat ja 

maasto-oppaat. Jokainen koiraohjaaja ilmoittaa yhden tuomarin kokeeseen. 

 

PM-päivä alkaa keskuspaikalla tuomarien ja koemaastojen arvonnalla jokaiselle osallistuvalle 

koiralle. Arvonnassa otetaan myös jääviydet huomioon. Jos arvonnassa tuomarin kohdalla on 

jääviyttä, vaihdetaan tuomaria, mutta koemaastoa ei vaihdeta. 

 

Osallistumisoikeus 

 

Osallistujalla on oltava jäsenyys Kennelliitossa tai kennelpiirin jäsenyhdistyksessä. Koiran omistaja 
tai sijoitukseen ottaja, joka ilmoittautumisajan puitteissa (viimeisenä ilmoittautumispäivänä) asuu 
pysyvästi piirin alueella, voi kilpailla piirinmestaruudesta riippumatta edustamansa yhdistyksen 



kotipaikkakunnasta. Koira, jolla on useampi omistaja, kilpailee sen piirin mestaruudesta, missä 
pääasiassa asuu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden piirin mestaruudesta 
 
 
PM kokeeseen osallistuvien valintaperusteet ja osallistujamäärä 
 
PM:ään valitaan vähintään 8 ja enintään 12 koiraa mukaan lukien edellisen vuoden voittaja. 
Osallistujamäärä määräytyy koemaastojen saatavuudella. Edellisen vuoden voittaja koira on 
automaattisesti mukana. 
 
Ilmoittautumiseen liitetään mukaan koiran kaksi (2) parasta koetulosta kuluvalta tai kahdelta 
edelliseltä koekaudelta. Koepisteiden, jotka hyväksytään valintaan, tulee olla alkaen päivästä, kun 
ilmoittautumisaika  kaksi  vuotta sitten olleeseen PM:ään on mennyt umpeen, aina siihen asti, kun 
ilmoittautumisaika  vuoden PM:iin menee umpeen.  Yhden  tuloksen on oltava MÄAJ 1 –tulos. 
Viimeisin tulos voi olla ilmoittautumisajan viimeiseltä päivältä. Kunkin koiran kahden parhaan 
tuloksen pisteet lasketaan yhteen,  ja ne seitsemästä yhteentoista koiraa, joilla on parhaimmat 
pisteet, valikoituvat PM:een. Jos jokin valituista koirista tai viime vuoden voittaja ei voi osallistua tai 
on estynyt osallistumaan, valitaan seuraava pisteissä oleva koira mukaan  PM:een. 
 
 
Jos kahdella ilmoitetulla koiralla on sama pistemäärä yhteen laskettaessa, otetaan mahdollinen 
kolmas koetulos huomioon. Jos kolmannenkin tuloksen jälkeen tulos on sama, saa nuorempi koira 
koepaikan. 
 
Piirinmestari 
 
Piirinmestaruuden saavuttaa koira, joka saa korkeimman pistemäärän, joka oikeuttaa hyväksyttyyn 
tulokseen. 
 
Jos kokeessa kaksi parasta koiraa saa saman koetuloksen, päättää YT kumpi koira on piirinmestari 
kokonaisuuden perusteella. Tämä on saatettava YT:n tietoon PM järjestäjän puolesta ennen kokeen 
alkua. 
 
Pohjanlohkon lohkovalintaan valikoituminen 
 
PM-kokeen kaksi parasta mäyräkoiraa valitaan automaattisesti edustamaan Vaasan Kennelpiiriä 
Pohjan lohkon lohkokarsintaan edellyttäen, että koirilla on MÄAJ 1 –tulos, joka vaaditaan, jotta 
koira voi osallistua   
pohjan lohkon valintakokeeseen.  PM-kokeen kolmanneksi paras koira on automaattisesti varakoira 
lohkokokeeseen edellyttäen, että myös sillä on MÄAJ 1 –tulos kuluvalta tai kahdelta edelliseltä 
koekaudelta lohkokoesääntöjen edellyttämällä tavalla. 
 
PM järjestäjä hoitaa koirien ilmoittautumisen sekä yhden tuomarin kummallekin koiralle 
lohkokokeeseen ilmoitettuna aikana. Lohkokokeen järjestäjä hyväksyy ilmoitetut tuomarit.  Koiran 
omistaja/ohjaaja järjestää kyydin tuomarille lojkokoepaikalle. 
 



Muuta 

 

MÄAJ -piirinmestaruuskokeen järjestelyiden tulee aina noudattaa Suomen Kennelliiton voimassa 

olevia säädöksiä koskien kennelpiirin piirimestruuskoejärjestelyitä.  Lohkokkoevalintojen tulee aina 

noudattaa lohkokoeen valikoitumisen sääntöjä. 

 

 


