KOIRATANSSIN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 14.6.2017. Voimassa 14.6.2017 alkaen.

1. Koiratanssin Suomenmestaruuskilpailu
Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain koiratanssin henkilökohtaisesta suomenmestaruudesta lajeissa:
vapaatanssissa ja seuraamisessa musiikin tahdissa. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin
koiratanssikilpailujen sääntöjä ja ohjeita.
2. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on puhdasrotuisilla, Suomen Kennelliiton rekisterissä olevilla koirilla, jotka täyttävät
Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat osallistumisvaatimukset ja valintakriteerit (liite 1). Koiran ohjaajan
tulee olla Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Juoksuaikaisella nartulla on
osallistumisoikeus. Juoksuaikainen narttu kilpailee koko kilpailun viimeisenä (kummankin lajin jälkeen).
3. Suomenmestaruuskilpailu
3.1 Henkilökohtainen
Henkilökohtainen SM-kilpailu käydään koiratanssin ylimmässä luokassa, kulloinkin voimassa olevan SMkilpailuohjeen mukaan. SM-kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka ovat kilpailleet ylimmässä luokassa ja
ovat saaneet siitä tuloksen. Tulos tulee olla saavutettu ennen SM-kilpailun ilmoittautumisajan
umpeutumista. SM-kilpailuun saa osallistua korkeintaan 40 koirakkoa lajissa seuraaminen musiikin tahdissa
ja 40 koirakkoa vapaatanssissa. Suomen Palveluskoiraliitto määrittelee seuraavan vuoden karsintakriteerit
31.12. mennessä julkaistavaksi. (Liite 1)
SM-kilpailun tulokseksi lasketaan tuomareiden antamien pisteiden keskiarvo. Kilpailun arvostelee 3-5
tuomarin tuomarineuvosto. Yksi tuomareista on nimetty arvostelusta vastaavaksi tuomariksi. Mikäli
kilpailun ylituomari arvostelee, toimii hän myös vastaavana tuomarina. Jos ylituomari ei arvostele, tulee
arvostelevista tuomareista yksi nimetä arvostelusta vastaavaksi tuomariksi ensimmäisen sijan
tasapistetilanteita varten.
Ensimmäisen sijan pisteiden mennessä tasan, katsotaan ensin kaikkien tuomareiden keskiarvo taiteellisesta
vaikutelmasta. Jos pisteet ovat edelleen tasan, katsotaan vastaavan tuomarin kokonaispisteet, ja jos pisteet
ovat edelleen tasan, katsotaan vastaavan tuomarin taiteellisen vaikutelman pisteet. Jos tämänkin jälkeen
pisteet ovat tasan, esitykset uusitaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta kilpailukirjaan merkittäviin pisteisiin.
Muiden sijoitusten ollessa tasapisteissä jaetaan kyseinen sija tasapisteillä olevien kesken.
Ohjaaja saa osallistua samalla koiralla vain kerran per laji (yksi esitys).
Seuraaminen musiikin tahdissa voittaja saa tittelin KT-SM ja vapaatanssin voittaja saa tittelin KT-VSM.
4. Järjestäminen
SM-kilpailu anotaan Suomen Palveluskoiraliitolta voimassa olevan anomusmenettelyn mukaisesti. Kilpailun
voi järjestää mikä tahansa Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Kilpailun järjestävä yhdistys voi ehdottaa
tuomarit, järjestämisajankohdan, kilpailupaikan ja osallistumismaksun Suomen Palveluskoiraliiton
hyväksyttäväksi.

5. Tuomarit
Suomen Palveluskoiraliitto nimeää SM-kilpailun ylituomarin ja muut tuomarit.
6. Ilmoittautuminen
Koiratanssin SM-kilpailuun ilmoittaudutaan määräaikana Suomen Palveluskoiraliiton hyväksymän tavan
mukaisesti. Vain maksetut ilmoittautumiset huomioidaan.
7. Kustannukset
Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista Suomen
Palveluskoiraliiton yleisen SM-järjestämisohjeen mukaisesti.
8. Yleinen valitusmenettely
Kilpailua ja sen järjestelyjä koskevat valitukset ja erimielisyydet ratkaistaan Kennelliiton yleisten sääntöjen
ja ohjeiden mukaisesti. Arvostelutuomareiden sääntöjenmukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.
9. Tiedottaminen
Kilpailusta ilmoitetaan Kennelliiton ja Palveluskoiraliiton julkaisuissa.
10. Muutokset ohjeeseen
Muutokset ohjeeseen hyväksyy Kennelliitto Suomen Palveluskoiraliiton esityksestä.

LIITE 1
Suomen Palveluskoiraliiton määrittelemät karsintakriteerit v. 2017 koiratanssin SM-kilpailuun
SM-kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka ovat kilpailleet ylimmässä luokassa ja ovat saaneet siitä
tuloksen. Tulos tulee olla saavutettu ennen SM-kilpailun ilmoittautumisajan umpeutumista.

