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HIRVIMESTARUUSOTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 19.2.2020, voimassa 1.8.2020 alkaen.
1 § Hirvimestaruusottelun valintakokeet järjestetään SHHJ:n rotujen uroksille, yksi (1) viikko ennen
mestaruusottelua. Koe pidetään yksipäiväisenä. Hirvimestaruusottelun valintakokeiden toimeenpanossa
noudatetaan seuraavaa vuorottelua, jota lohkon sisällä järjestämisvuoroa pakottavista syistä voidaan vaihtaa.
POHJAN LOHKO

Keski-Pohjanmaan,

Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit.

LÄNNEN LOHKO

Vaasan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Hämeen kennelpiirit.

ETELÄN LOHKO

Kymenläänin, Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Salpausselän yhdessä,
sekä Uudenmaan ja Helsingin seudun yhdessä, kennelpiirit.

IDÄN LOHKO

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Suur-Savon kennelpiirit.

Koeluvan valintakokeisiin anoo rotujärjestö, tai sen jäsenyhdistys paikalliselta kennelpiiriltä. Anomus tehdään
Omakoirassa edellisen vuoden loppuun mennessä. Järjestävä koetoimikunta vastaa valintakokeiden kustannuksista ja on oikeutettu sitä varten perimään kokeeseen osallistuvalta osanottomaksun, jonka suuruuden
vahvistaa vuosittain rotujärjestön hallitus. Osanottomaksu kattaa majoituksen ja ruokailun. Tarvittaessa
rotujärjestö tukee taloudellisesti koetoimikuntaa.
(1100,00 hallituksen päätös 11.2.2017)
2 § Mestaruusotteluun koirien valinnat suorittavat kennelpiirien nimetyt valitsijamiehet, joiden tulee olla ko.
koemuodon ylituomareita. Kustakin kennelpiiristä nimetään yksi (1) valitsijamies ja hänelle varamies. Koirien
valinta tapahtuu rotujärjestön vahvistaman valintasäännön ja valitsijamiesten toimintaohjeen mukaisesti. Sen
kennelpiirin valitsijamies, jonka alueella valintakoe suoritetaan on välittömästi kokeen jälkeen ilmoitettava
mestaruusottelun ottelutoimikunnalle ja rotujärjestölle lohkolta valittujen koirien rekisteritiedot, omistajat
osoitteineen. Samalla ilmoitetaan henkilöt, jotka tulevat mestaruusottelun palkintotuomareiksi. Mestaruusottelun
tuomarikunnan täyttää ottelutoimikunta.
3 § Mestaruusottelun valintakokeeseen saa osallistua kustakin kennelpiiristä kolme (3) koiraa, lukuun
ottamatta Etelä-Hämeen, Salpausselän, Uudenmaan ja Helsingin seudun kennelpiirejä, joista saa osallistua
kaksi (2) koiraa ja Ahvenanmaan kennelpiiristä yksi (1) koira. Pohjan- ja Idän lohkon valinnoissa on siten
kaksitoista (12) koiraa, Lännen lohkon valinnoissa kolmetoista (13) koiraa ja Etelän lohkon valinnoissa
neljätoista (14) koiraa. Lohkon valintakokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu Suomen Kennelliiton –
Finska Kennelklubben ry:n hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatumaininnalla HYVÄ. Kunkin
kennelpiirin valitsijamies ilmoittakoon kennelpiiristään valittujen koirien nimet, rekisterinumerot, omistajat ja
heidän osoitteensa valintakokeiden järjestäjälle (koetoimikunnalle). Myöskin ilmoitettava niiden henkilöiden
nimet ja osoitteet, jotka tulevat palkintotuomareiksi ko. kokeeseen. Kokeessa ei saa toimia tuomarina
kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan/haltijan perheenjäsen. Valintakokeiden
palkintotuomareiden tulisi olla mieluimmin ko. koemuodon ylituomareita tai kokemusta omaavia
palkintotuomareita, joita on oltava yhtä monta kuin on koiriakin. He eivät saa toimia koeryhmän johtajina oman
piirinsä koirilla. Lohkon valintakokeen tuomarikunnan täydentää valintakokeiden järjestäjä. Kaikissa
koeryhmissä on oltava yhtä monta palkintotuomaria.
4 § Kunkin kennelpiirin alueella voidaan pitää omat aluekarsintakokeet, joihin osallistuvista koirista nimeää
valitsijamies koirat piirin karsintakokeeseen, ko. rotujärjestön vahvistamien valintasääntöjen ja valitsijamiesten
ohjesäännön mukaisesti.
Etelä-Hämeen ja Salpausselän, sekä Uudenmaan ja Helsingin seudun kennelpiirialueet voivat niin halutessaan,
pitää kennelpiirin karsintakokeet yhteisinä, jolloin voivat valita yhteisesti kolme (3) koiraa lohkonsa
valintakokeeseen. Kennelpiirit tai ellei se ole mahdollista, SHHJ:n hallitus nimeää valitsijamiehet ja heille
varamiehet, joiden nimet osoitteineen tulee ilmoittaa k.o. vuoden huhtikuun loppuun mennessä Suomen
Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n ja rotujärjestölle. Valitsijamiehiä koskevan ohjesäännön vahvistaa
rotujärjestön hallitus.
Koiran omistajan on asuttava vakituisesti sen kennelpiirin alueella, jonka piirin valintakokeeseen hän koirineen
osallistuu ja hänen on oltava SHHJ:n jäsen. Koira voi osallistua vain yhden (1) piirin valintakokeeseen.
5 § Näitä sääntöjä koskevat muutosesitykset on tehtävä a.o. rotujärjestölle. Muutoksista ja hyväksymisestä
päättää Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n hallitus.

