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AVUSTUS
Jokaisen vuoden alussa, viimeistään 28.2., rotujärjestö/liitto anoo Kennelliiton Koe- ja
kilpailutoimikunnan kautta kyseisenä vuonna ulkomaille suuntautuvan (PM, EM ja MM)
edustusjoukkuetoiminnan matkakuluihin tukea.
Suomessa järjestettäviä (PM, EM ja MM) kilpailuja ei tueta.

Kun avustus on myönnetty, saa hakija siitä tiedon Kennelliitosta. Avustus on haettava maksuun
saman vuoden aikana liitteenä olevien esimerkkiraporttien mukaisesti. Jos ulkomaille
matkustaneen joukkueen kulut ovat olleet pienemmät kuin myönnetty avustus, maksetaan
matkakulut todellisten kulujen mukaan.

Toimintamäärärahojen ja otteluavustusten jakoperusteet
Maaottelu ja pohjoismaiset mestaruuskokeet
Otteluavustus myönnetään matkakustannusten tukemiseksi suomalaisten koirien osallistuessa
ulkomailla virallisiin maaotteluihin ja pohjoismaisiin mestaruuskokeisiin.
Määräraha jaetaan tasan kulloinkin myöntämisperusteet täyttävien tapahtumien kesken.
Määrärahaa voivat anoa ko. rotujärjestöt ja liitot, jotka myös vastaavat rahan jakamisesta
tasapuolisesti kilpailijoille.
Kennelliitto maksaa rahan jälkikäteen osallistumisraporttia ja kutsua vastaan. Kaikki joukkueen
jäsenet ja joukkueenjohtajan on oltava Kennelliiton jäseniä.

EM- ja MM-kokeet
Otteluavustus myönnetään matkakustannusten tukemiseksi suomalaisten koirien osallistuessa
FCI:n kutsumiin ulkomailla pidettäviin Euroopan- ja Maailmanmestaruuskokeisiin, joihin kutsu on
lähetetty Suomen Kennelliitolle.
Määräraha jaetaan tasan kulloinkin myöntämisperusteet täyttävien otteluiden kesken. Määrärahaa
voivat anoa ko. rotujärjestöt ja liitot, jotka myös vastaavat rahan jakamisesta tasapuolisesti
kilpailijoille.
Kennelliitto maksaa rahan jälkikäteen osallistumisraporttia vastaan. Kaikkien joukkueen jäsenten ja
joukkueenjohtajan on oltava Kennelliiton jäseniä.

Määräaikaisilmoitukset
Toiminta-avustukset anotaan Kennelliitolta viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun
mennessä.

EDUSTUSJOUKKUEEN NIMEÄMINEN
Kennelliitto nimeää edustusjoukkueen rotujärjestön tai lajiliiton esityksestä. Joukkue-esitykset
varakoirineen on toimitettava sitä varten laaditulla lomakkeella Kennelliittoon koe- ja
kilpailutoimikunnalle, joka käsittelee tehdyn esityksen. Tarvittaessa asia viedään Kennelliiton
hallituksen käsiteltäväksi. Esitys on ehdottomasti tehtävä ennen joukkueen ilmoittamista
tapahtumaan.
HUOM! Joukkuetta ei voida nimetä tai hyväksyä jälkikäteen. Joukkue, jota ei ole hyväksytty
Kennelliitossa ennen ilmoittautumista, ei edusta Kennelliittoa eikä se ole oikeutettu matka-
avustukseen tai mahdolliseen saavutettuun titteliin.

Joukkue koostuu joukkueen johtajasta ja koirista vastuuhenkilöineen. Kaikkien joukkueen jäsenten
täytyy olla Kennelliiton henkilöjäseniä ja koirien tulee olla rekisteröity Kennelliiton koirarekisteriin.
Koiran ja sen ohjaajan tulee olla vakuutettuja. Koiralla on joukkueessa vain yksi vastuuhenkilö.
Tämä vastaa koirasta koko matkan ajan.



Kun Kennelliitto on nimennyt joukkueen, voidaan se ilmoittaa tapahtumaan.

Maaottelut ja pohjoismaiset mestaruuskokeet
Edustusjoukkue voidaan nimetä niihin Maaotteluihin ja Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin, joista
on toimitettu hyväksytty säätö tai järjestämisohje Kennelliittoon.

EM ja MM kilpailut
FCI lähettää Kennelliitolle kutsun tapahtumaan. Tulleet kutsut toimitetaan ko. rotujärjestölle. Näihin
tapahtumiin voi Kennelliitto esityksestä nimetä joukkueen.

OSALLISTUMINEN EDUSTUSJOUKKUEESEEN
Kennelliiton edustusjoukkueeseen nimetyn henkilön on käyttäydyttävä moitteettomasti ja
edustettava häntä esittänyttä ja hyväksynyttä yhdistystä mahdollisimman hyvin. Epäasiallinen
käyttäytyminen saattaa johtaa avustuksen menettämiseen. Joukkueen edustaminen alkaa matkalle
lähdettäessä ja päättyy kun kyseiseltä matkalta on palattu.
Koiran kohtelu on oltava vähintään lain ja asetuksen mukaista. Koirasta vastaava joukkueen jäsen
vastaa myös kaikista koiran kuluista sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Joukkueenjohtajan tehtävä on hoitaa joukkueen asioita. Hän vastaa siitä, että joukkueen
käytettävissä on viimeisimmät tiedot tapahtumaan liittyen. Hän osallistuu mahdolliseen
joukkueenjohtajien palavereihin ym. vastaaviin tilaisuuksiin. Hän pitää joukkueen kasassa ja
katsoo että aikataulut toimivat ja mikäli tulee ongelmia niin hoitaa ne. Mikäli joukkueille on
järjestetty iltaohjelmaa tms, on joukkueenjohtaja viimeiseksi katsomassa, että kaikki on kohdallaan.
Hän myös luovuttaa mahdollisen Kennelliiton lahjan järjestäjälle. Hallitus on kokouksessaan
9.4.2015 päättänyt, että Kennelliiton edustusjoukkueen joukkuejohtajan mukana lähetetään
lahjaesine tapahtuman järjestäjälle käytettäväksi sen parhaaksi katsomalla tavalla.

Joukkueen jäsen noudattaa joukkueenjohtajan antamia ohjeita.

VAKUUTUKSET
Omista ja koiran vakuutuksista vastaa jokainen itse tai edustusjoukkuetta Kennelliitolle esittävä

taho. Jokaisen joukkueen jäsenen ja koiran on oltava vakuutettu.


