Karjalankarhukoiranarttujen
kuningatarottelun järjestämisohje
Hyväksytty Kennelliitossa 15.2.2019, voimassa 1.8.2017 alkaen

1.
Kuningatarottelun tarkoituksena on edistää karjalankarhukoiranarttujen osallistumista
hirvenhaukkukokeisiin ja näin edistää rotuna karjalankarhukoiran jalostusta käyttöominaisuuksien osalta.
Ottelussa kilpaillaan voimassa olevien hirvenhaukkukokeen sääntöjen ja ohjeiden sekä Kennelliiton
vahvistaman Kuningatarottelun järjestämisohjeen mukaisesti.
2.
Ottelusta vastaa Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry. myöhemmin mainittuna
Pystykorvajärjestö. Se voi siirtää ottelun järjestelytehtävät kyseessä olevan kennelpiirin jaostolle tai sen
jäsenyhdistyksille. Järjestelyistä vastaavan yhdistyksen tulee olla myös Suomen Pystykorvajärjestön jäsen.
Ottelu järjestetään lohkoittain / kennelpiireittäin (kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden
lohkojakoa noudattaen) tämän ohjeen kohdassa 10 esitettyä vuorottelulistaa noudattaen.
3.
Ottelu järjestetään vuosittain viikonloppuna kolme viikkoa ennen Hirvenhaukut-ottelua torstaistasunnuntaihin välisenä aikana. Pystykorvajärjestön hallituksen luvalla voidaan pätevästä syystä poiketa
mainitusta järjestämisajankohdasta.
Ottelu koostuu kahdesta yhden päivän hirvenhaukkukokeesta ja kummaltakin koepäivältä koira saa erillisen
tuloksen.
Koirien on kilpailtava ottelun molempina koepäivinä.
Jos ottelun järjestäminen kahtena päivänä jostain syystä estyy, ei ottelun tuloksia mitätöidä vaan silloin
käytetään yhden kilpailupäivän tulosta.
4.
Ottelun toimeenpanoluvan myöntää Kennelliitto. Järjestävä yhdistys lähettää koeanomuksen alueensa
kennelpiirille viimeistään kilpailuvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Kennelpiiri lähettää
koeanomuksen lausunnollaan varustettuna Pystykorvajärjestölle. Koeanomus lähtee Pystykorvajärjestön
lausunnolla varustettuna viimeistään huhtikuun loppuun mennessä Kennelliittoon.
Pystykorvajärjestön hallitus nimeää riittävän ajoissa karhukoirajaoston esityksestä otteluun ylituomarin ja
hänen varamiehensä. Pystykorvajärjestö nimeää ottelutoimikuntaan edustajan karhukoirajaostosta, jonka
kuluista se myös vastaa.
Ottelun osanottomaksuna käytetään Kennelliiton vahvistamaa Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut-otteluiden
osanottomaksua.
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5.
Otteluun hyväksytään enintään kolmetoista (13) HIRV 1 haukkunutta koiraa, sekä edellisen vuoden
Hirvikuningatar eli yhteensä neljätoista (14) koiraa. Osallistuvien koirien tulee olla palkittu koiranäyttelyssä
vähintään laatuarvostelun palkinnolla hyvä (H).
Kuningatarotteluun tulee ilmoittautua kirjallisesti vähintään kymmenen (10) päivää ennen ottelua. Koirien
valinnan otteluun suorittaa ottelutoimikunta tehtyjen ilmoittautumisten perusteella. Valinnassa otetaan
huomioon koiran koetulokset kuluvalta koekaudelta.
1) Kaksi HIRV 1 tulosta haukkuneet koirat paremmuusjärjestyksessä, toinen tuloksista saa olla koko kauden
kestävästä kokeesta. Saman pistemäärän saavuttaneiden koirien valinta ratkaistaan paremman yksittäisen
tuloksen perusteella.
2) Yhden HIRV 1 tuloksen haukkuneet koirat paremmuusjärjestyksessä. Saman pistemäärän saavuttaneiden
koirien valinta ratkaistaan voimassa olevien hirvenhaukkukokeensääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Ottelutoimikunta voi nimetä tarpeelliseksi katsomansa määrän varakoiria, mainittua valintamenettelyä
noudattaen.
6.
Koiranomistaja ilmoittaa kilpailun järjestävälle ottelutoimikunnalle omat yhteystietonsa, koiransa nimen,
rekisterinumeron, syntymäajan ja otteluun vaadittavat koe- ja näyttelytulokset. Ottelutoimikunta on
velvollinen ilmoittamaan riittävän ajoissa kaikille Kuningatarotteluun ilmoittautuneille sinne valittujen
koirien nimet pisteineen.
7.
Ottelun palkintotuomareiden on oltava hyvässä kunnossa olevia kokeneita hirvenhaukkukokeiden yli- tai
palkintotuomareita. Koiran omistaja tuo mukanaan yhden ryhmätuomarikelpoisen tuomarin. Järjestäjä
asettaa toisen tuomarin ja mahdollisen maasto-oppaan. Kuningatar-ottelussa ei saa toimia tuomarina
kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan perheenjäsen.
Ulkopuolisen on saatava kokeen ylituomarin ja koiranomistajan lupa tullakseen maastoon seuraamaan
koetta. Lupa on pyydettävä viimeistään koetta edeltävänä päivänä.
8.
Vuoden Hirvikuningattaren arvon saa se koira, jolla on paras yhden kokeen pistemäärä. Jos useammalla
koiralla on sama pistemäärä, nimettäköön niistä Kuningattareksi koira, jolla on korkein molempien päivien
yhteispistemäärä. Jos vielä tämänkin jälkeen on tasatuloksia, käytetään hirvenhaukkukoesääntöjen ohjetta
järjestystä määrättäessä.
Kokeen voittaja saa Kuningatar-arvon (KR-vuosiluku). Lisäksi se saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.
Kuningatarottelun voittajalla on oikeus osallistua Hirvenhaukut-otteluun. Mikäli koira on jo muuten
varmistanut paikkansa Hirvenhaukut-otteluun, valitaan sinne Kuningatarottelussa toiseksi sijoittunut koira.
9.
Ottelun taloudesta vastaa järjestävä yhdistys. Ottelun järjestäjä vastaa kaikkien kilpailutapahtumaan
liittyvien asianosaisten muonituksesta ja majoituksesta. Ottelutoimikunta maksaa matkakorvauksen vain
ottelun ylituomarille ja hänen varamiehelleen, Pystykorvajärjestössä hyväksytyn kilometrikorvauksen
mukaan.
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Pystykorvajärjestö tukee Kuningatarottelun järjestämistä vuosittain erikseen päättämällään summalla ja
lahjoittaa otteluun kunniapalkinnon.
10.
Kuningatarottelun järjestämisvuorottelu lohkoittain:
LÄNSI

ITÄ

ETELÄ

POHJA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 jne.

Olosuhteiden sitä vaatiessa voivat lohkot keskenään sopimalla vaihtaa järjestämisvuoroja. Ilmoitus
vaihdosta on tehtävä riittävän ajoissa, eikä se saa vaikuttaa perusvuorottelujärjestykseen.
11.
Kennelliitto hyväksyy tätä järjestämisohjetta koskevat muutosesitykset Pystykorvajärjestön esityksestä.
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