
Vaasan kennelpiiri piirimestaruussäännöt MEJÄ 

 

Nämä Vaasan kennelpiiriin piirimestaruussäännöt metsästyskoirien jäljestämiskokeesta, MEJÄ:stä, 

ovat hyväksyttyjä Vaasan kennelpiirin hallituksen kokouksessa 22.04.2021 ja astuvat voimaan 

01.05.2021. 

 

Piirimestaruuskoe pitää aina seurata Suomen kennelliiton voimassa olevia metsästyskoirien 

jäljestämiskoesääntöjä, antidopingsääntöä ja kennelliiton muita sääntöjä ja ohjeita.  Myös Suomen 

kennelliiton voimassa oleva kennelpiirien piirimestaruuskokeiden järjestämisohjetta täytyy 

noudattaa. 

 

Ajankohta 

 

Piirimestaruuskoe mejässä järjestetään, mikäli mahdollista syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. 

 

Järjestämisvuorot 

 

Ne yhdistykset, jotka järjestävät mejäkokeita Vaasan kennelpiirissä vuorottelevat vuosittain PM:n 

järjestelyissä.   

 

Järjestelyt 

 

Järjestävä yhdistys hoitaa koemaastot, koeanomuksen kennelpiirille, kaikki tarvittavat luvat, 

ylituomarin, koetoimitsijan ja suunnittelevat kaikki jäljet kartoille. 

 

Jokainen PM-kokeeseen osallistuva koiraohjaaja tai koiranomistaja osallistuu PM-koetta edellisenä 

päivänä jälkientekoon. Koejäljet tehdään pareittain. Ne koiranohjaajat tai koiranomistajat, jotka 

osallistuvat PM-kokeeseen enemmällä kuin yhdellä koiralla vastaa siitä, että jokaisella koiralla on 

oma pätevä jäljentekijä. On toivottua, että jäljet voidaan suunnitella ja suunnistaa maastossa 

viimeistään päivää ennen jälkientekoa. 

 



 

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 

 

Piirimestaruuskokeeseen valitaan yhteensä kuusi (6) koiraa, mukaan lukien hallitseva piirimestari (5 

+1). Edellisen vuoden PM-voittanut koira saa automaattisesti oikeuden osallistua PM-kokeeseen. 

 

Jokaisen PM-ilmoittautumisen kanssa liitetään ainakin kaksi parasta koetulosta tältä tai edelliseltä 

koekaudelta. Ne koetulokset jotka hyväksytään valintaan, tulee olla alkaen päivästä, kun 

ilmoittautumisaika edellisen vuoden PM:ään on mennyt umpeen, aina siihen asti, kun 

ilmoittautumisaika  vuoden PM:iin menee umpeen.  Ainakin yksi tulos pitää olla tältä vuodelta. 

 

Jos monella ilmoitetulla koiralla on sama pistemäärä yhteen laskettaessa, otetaan mahdollinen 

kolmas koetulos huomioon. Jos tämä ei tuonut eroja huomioidaan neljäs koetulos ja jos myöskään 

tämä ei tuo eroja pistemäärässä huomioidaan viides tulos. Jos viiden koetuloksen jälkeen koirien 

pistemäärässä ei ole eroja arvotaan kyseinen koepaikka. 

 

 

Mikäli PM-kokeeseen ei ole ilmoittautunut tarpeeksi koiria, jolla kaksi hyväksyttyä koetulosta 

vaadittavalta ajalta, PM-koe täytetään ilmoittautuneille koirilla, jolla on samalta ajalta yksi tulos. 

 

Mikäli koetta ei saada täytettyä PM-kokeeseen ilmoittautuneilla koirilla loput kokeen paikkoja 

voidaan täyttää koirilla jotka eivät kilpaile piirimestaruudesta. 

 



Järjestävä yhdistys vastaa siitä, että PM-kokeeseen valitaan yllämainituilla kriteereillä oikeat koirat.  

Järjestävä yhdistys voi pyytää apua valintaan kennelpiirin mejä-jaostolta. 

 

Piirinmestari 

 

Piirinmestaruuden saavuttaa koira, joka saa kokeesta korkeimman pistemäärän, joka oikeuttaa 

hyväksyttyyn tulokseen. 

 

Jos kokeessa kaksi parasta koiraa saa saman koetuloksen, päättää tuomari kumpi koira on 

piirinmestari kokonaisuuden perusteella. 

 

Edustaja SM-mejään 

 

Piirimestari edustaa automaattisesti Vaasan kennelpiiriä mejän SM-kokeessa. Mikäli piirimestari on 

estetty osallistumasta SM-kokeeseen, niin koira, joka sijoittui toiseksi piirimestaruudessa edustaa 

silloin piiriä.  

 

 

 


