POHJANPYSTYKORVIEN SM-HAUKKUJEN JÄRJESTÄMISOHJE
SPJ: n hallitus 16.12.2017. Kennelliitto 15.8.2018. Voimassa 1.8.2018 alkaen
1. Pohjanpystykorville on vuodesta 1989 lähtien järjestetty valtakunnallinen mestaruusottelu,
Pohjanpystykorvien SM-haukut (myöhemmin SM-haukut). Tässä ottelussa kilpaillaan Suomen
Kennelliiton vahvistamien linnunhaukkukokeiden sääntöjen ja ohjeiden sekä tämän
järjestämisohjeen mukaan.
2. Järjestämisajankohta ja järjestäjät
SM-haukut järjestetään marraskuun ensimmäisen ja joulukuun toisen viikonvaihteen välisenä
aikana, Pohjan- lohkolla lokakuun toisen ja marraskuun toisen viikonvaihteen välisenä aikana,
välttäen päällekkäisyyttä suomenpystykorvien Haukku-ottelun kanssa.
Aluekohtainen lumitilanne tulee kuitenkin huomioida ennakoivasti. Lumi ei saa estää jalan
tapahtuvaa maastossa liikkumista. Etelä-Suomessa ajankohta voi olla joulukuussa mutta PohjoisSuomessa aiemmin. SM-haukut järjestää riittävät resurssit omaava Kennelliiton jäsenyhdistys. SMhaukut pyritään järjestämään vuorotteluperiaatteella maan eri kennelpiirien ja lohkojen alueilla
seuraavasti:
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SM-haukkujen järjestäjän hyväksyy Suomen Pystykorvajärjestön (SPJ-FSK) hallitus
pohjanpystykorvajaoston esityksestä.
3. SM-haukkujen anominen
SM-haukkujen anomisessa ja myöntämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Kennelliiton
määräaikailmoituksia.
Kustannusten peittämiseksi SM-haukkujen järjestäjä perii osanottajilta maksun, joka on sama kuin
Kennelliiton vahvistama kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden osallistumismaksu.
SM-haukkujen ylituomarin ja hänen varamiehensä nimeää SPJ- FSK:n hallitus
pohjanpystykorvajaoston esityksestä.
4. Järjestäjän tehtävät
Järjestäjä on velvollinen hankkimaan palkintotuomarit, joilla on riittävästi kokemusta toimia
palkintotuomareina arvokisoissa. SM-haukkuihin osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai
heidän perheenjäsenensä eivät saa toimia palkintotuomarina SM-haukuissa.
SM-ottelun järjestäjä vastaa koiranohjaajien, tuomareiden, kutsuvieraiden sekä
järjestelyorganisaation muonituksesta ja majoituksesta. Koirien sisätilamajoittaminen ei ole
järjestäjän vastuulla.
Järjestäjä vastaa ylituomarin ja hänen varamiehensä matkakuluista kulloisenkin järjestössä käytössä
olevan matkakorvausohjeen mukaisesti. Järjestäjä ei vastaa muiden kilpailuun osallistuvien
matkakuluista.
5. SM-haukkujen toteuttaminen

Kyseessä on kaksipäiväinen kilpailu, jossa koiran on osallistuttava molempien päivien kokeeseen.
Koira saa molemmilta päiviltä erillisen koetuloksen. Mestariksi julistetaan se koira, joka saavuttaa
korkeimman pistemäärän jompanakumpana kilpailupäivänä. Jos useammalla koiralla on sama
pistemäärä, nimetään voittajaksi se koira, jolla on vähiten virhepisteitä. Jos tämänkin jälkeen on
tasatulos, määrää huonomman kilpailupäivän tulos paremmuusjärjestyksen. Muidenkin tasatulosten
kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia. Ottelun voittajan nimen eteen liitetään titteli: M-vuosiluku
(esim. M-18).
6. Osallistumisoikeus
SM-haukkuihin valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön
hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään valionarvosäännön yleisellä FI KVA arvoon vaadittavalla
näyttelypalkinnolla (vähintään laatuarvostelun palkinto H viisitoista (15) kuukautta täytettyään).
Koiran omistajan tulee asua vakituisesti Suomessa ja koiran on oltava rekisteröity
Kennelliiton koirarekisteriin. SM-haukuissa voi kilpailla enintään kolmetoista (13) koiraa, joista yksi
on edellisen vuoden mestari. Koirien valinnan suorittaa ottelutoimikunta SM-haukkujen ylituomarin
tai hänen varamiehensä valvonnassa.
7. Ilmoittautuminen
SM-haukkuihin osallistuminen edellyttää koiranomistajalta ilmoittautumista (myös edellisen vuoden
voittaja) sähköpostilla ottelutoimikunnan ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 12 päivää ennen
SM-haukkuja. Koiranomistajan tulee varmistaa, että järjestäjä on vastaanottanut ilmoittautumisen.
Ilmoittautumismaksu maksetaan vasta kun koiran osallistumisoikeus on varmistunut (katso kohta 8).
Koiran koetulokset ja näyttelytulos on todistettava viimeistään koepaikalla esim. koirakohtaisilla
koepöytäkirjoilla ja näyttelyn arvostelulomakkeella tai osoittamalla tuloksen olevan tallennettuna
Kennelliiton tai SPJ-FSK:n koiratietokantaan. Koetoimikunta ei saa antaa SM-haukkuihin
ilmoittautuneita koiria koskevia tietoja kenellekään ilmoittautumisaikana.
Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla luettelo koiran koetuloksista seuraavasti: kuluvan kauden kaksi
parasta LINT- tulosta, pistemäärä, aika ja paikka, missä kukin tulos on haukuttu. Kuluvalla kaudella
tarkoitetaan järjestämisvuoden 20.8.- viimeisen ilmoittautumispäivän välistä aikaa.
8. Valintamenettely
Koirien pääsy SM-haukkuihin ratkaistaan laskemalla kuluvan kauden kahden parhaan LINTkokeen pistemäärät yhteen. Koirat asetetaan valintajärjestykseen pistemäärien mukaisesti. Jos
kahden parhaan LINT- kokeen pistemäärä on sama, niin ensin parempi yksittäinen tulos
ratkaisee valinnan. Jos molemmat tulokset ovat samat, valinnan ratkaisee arpa. Toinen
tuloksista voi olla koekauden kestävästä kokeesta. Valinta tapahtuu ylituomarin tai hänen
varamiehensä
valvonnassa. Varakoirat valitaan samoilla valintaperusteilla.
9. Otteluun pääsystä ilmoittaminen
Ottelutoimikunta ilmoittaa koirien omistajille SM-haukkuihin pääsystä, varakoiraksi valinnasta tai
karsituksi tulemisesta viimeistään 8 päivää ennen koetta sähköpostilla. Samalla annetaan ajo-ohjeet
kilpailupaikalle ja ohjeet siellä toimimisesta sekä osallistumismaksun suoritustavasta.
Ottelutoimikunta julkaisee kaikkien otteluun ilmoittautuneiden koirien nimet ja pistemäärät myös
SPJ:n nettisivuilla viimeistään 8 päivää ennen ottelua.

10. Tämän Pohjanpystykorvien SM-haukkujen järjestämisohjeen on SPJ- FSK:n hallitus
hyväksynyt ja Kennelliitto vahvistanut. Ohje tulee voimaan 1.8.2018 lähtien kumoten samalla
aikaisemmat ohjeet.
11. Kennelliitto hyväksyy tätä järjestämisohjetta koskevat muutosesitykset Pystykorvajärjestön
hallituksen esityksestä.

