
Vasa kenneldistrikt 

 

 DM-regler för MÄAJ samt regler för kvalificering  till zongranskning (norra zonen) inför FM 

 

Dessa regler a r godka nda pa  Vasa kenneldistrikts styrelsemo te 22.4.2021 och tra der i kraft fra n 

01.05.2021. 

 

Distriktsma sterskapet bo r alltid fo lja Finska Kennelklubbens ga llande MÄ ÄJ-provreglemente, 

antidopingreglemente och kennelklubbens o vriga regler och direktiv. Ä ven FKK:s direktiv fo r 

arrangemang av kenneldistriktens distriktsma sterskapsprov och kvalificeringsregler fo r MÄ ÄJ-

zongranskningar bo r fo ljas.  

 

Tidpunkt 

Distriktsma sterskapsprov bo r arrangeras i god tid fo re norrazonens zongransking. Det bo r efterstra vas 

att DM arrangeras a rligen vid samma tidpunkt. Fo r ba sta mo jliga utbud av provdomare bo r DM helst 

inte ordnas samma dag som na rliggande kenneldistrikten har sina DM i MÄ ÄJ.  

 

Turordning 

Föreningarna som önskar anordna DM i MÄAJ i Vasa kenneldistrikt turas årligen om att anordna DM. 
Vid mån om möjlighet bör det eftersträvas att anordna proven runt om på olika ställen i distriktet.  
 
Vid förhinder att arrangera DM bör föreningen som stått i tur att arrangera provet omedelbart kontakta 
övriga föreningar som finns på turlistan så att en arrangör hittas snabbast möjligt.  
 
Arrangemanget 
 
Provmarker, alla behövliga lov, överdomare, provfunktionär och vägvisare sköts av den arrangerande 
föreningen. Varje hundägare anmäler en domare till provet.   
 
DM-dagen börjar med att det på centralplatsen lottas ut en domare och en provruta till respektive hund. 
Vid lottningen bör eventuella jävförhållanden tas i beaktande. Om det vid lottningen uppstår jäv byts 
den tillottade domaren ut till en annan, men provmarken byts inte.   
 
Rätt att delta  
Deltagaren ska vara medlem i Kennelklubben eller medlem i kenneldistriktets medlemsfo rening. En 
hunda gare eller hundens foderva rd som vid tidpunkten fo r anma lan (sista anma lningsdagen) a r bofast 
inom distriktet, kan ta vla om distriktsma sterskap oberoende av hemorten av den fo reningen hen 
representerar. En hund med flera a gare ta vlar om ma sterskapet i det kenneldistrikt da r hunden 
huvudsakligen a r bosatt. En hund kan a rligen ta vla om endast ett distriktsma sterskap.  
 
 
 
 



Antalet deltagare och kriterier för kval till DM  
Till DM kvalificerar sig minst åtta högst tolv hundar inklusive fjolårets vinnare. Antalet deltagare beror 
på tillgången av provmarker. Fjolårets vinnare är alltid automatiskt kvalificerad.   
 
Med anmälan kan för varje hund bifogas de två (2) bästa provresultaten från innevarande eller två fö-
regående provsäsonger. Provpoa ngen som godka nns fo r kvalificeringen bo r vara fra n perioden som bo r-
jar dagen efter att anma lningstiden till DM  fo r tva  a r sedan tog slut, fram till och med samma dag som 
anmälningstiden för årets DM går ut. Ett av resultaten bör vara ett MÄAJ 1-resultat. Det nyaste resultatet 
kan vara från dagen anmälningstiden för DM går ut. De med anmälan bifogade två bästa resultatens 
poäng räknas ihop och de sju till elva hundar med högst poäng kvalificerar sig till DM. Om någon av de 
kvalificerade hundarna eller fjolårets mästare inte kan delta i provet eller får plötsligt förhinder kvalifi-
cerar sig följande hund med högsta totala poängantalet till DM.    
 
Utifall att två anmälda hundar har samma poängantal vid hopräkningen av bägge provresultaten ser 
man till ett eventuellt tredje resultat. Vid samma poäng även efter tredje resultatet får den yngre hunden 
provplatsen. 
 
Distriktsmästare 
Distriktsmästare blir den hund som uppnår den högsta poängsumman som berättigar till ett godkänt 
resultat.  
 
Om provets två bästa hundar får samma provresultat avgör ÖD:n vilken hund blir distriktsmästare på 
basen av helheten. Överdomaren måste vara informerad av DM-arrangören beträffande detta innan DM-
provet börjat.   
 
 
Kvalificering till norrazonens zongranskning  
DM-provets två bästa taxar kvalificerar sig automatiskt som Vasa Kenneldistrikts representanter till 
norrazonens zongranskning. Detta förutsatt att dessa hundar har det MÄAJ 1- resultatet som krävs för 
kvalificeras. DM-provets tredjebästa hund är automatiskt reserv till norrazonens zongranskning förut-
satt att även den besitter det MÄAJ 1- resultat som krävs. MÄAJ 1- resultatet bör vara från innevarande 
eller de två föregående provsäsonger enlig zongranskningsreglerna.  
 
DM-arrangören sköter anmälan av hundarna och en domare per hund till zongranskningsarrangören 
inom utsatt tid. Zongranskningsarrangören godkänner domarna. Hundägaren/föraren sköter om trans-
porten av den anmälda domaren till zongranskningsplatsen. 
 
 
Annat 
Arrangemanget av distriktsmästerskapet i MÄAJ bör alltid följa Finska kennelklubbens gällande direktiv 
för arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov. Uttagningen till zongranskningen bör 
alltid följa gällande regler för uttagningen till zongranskningen. 


