Suomen beaglejärjestö ry:n
ajovoittajaottelun valintakokeiden
järjestämisohjeet
Vahvistettu Kennelliiton hallituksessa.
Voimassa 1.8.2005 alkaen

1 § Ajovoittajaottelu
Ajovoittajaottelu on vuodesta 1968 lähtien järjestetty valtakunnallinen beaglein
mestaruuskoe, jossa vuosittain kilpaillaan ajovoittajan arvosta ja lohkojen välisestä
paremmuudesta Kennelliiton vahvistamien ajokokeiden sääntöjen mukaan.

2 § Lohkojako
Ajovoittajaottelun järjestämistä varten maa jaetaan neljään lohkoon:
- Pohja, johon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan
kennelpiirit
- Länsi, johon kuuluvat Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Satakunnan
kennelpiirit
- Itä, johon kuuluvat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Suur-Savon, Kymen
läänin ja Salpausselän kennelpiirit, sekä
- Etelä, johon kuuluvat Varsinais-Suomen, Pohjois-Hämeen, Etelä-Hämeen,
Uudenmaan, Helsingin seudun ja Ahvenanmaan (Ålands Kenneldistrikt r.f.) kennelpiirit.

3 § Järjestämisajankohta
Ajovoittajaottelu järjestetään marraskuun aikana

4 § Järjestäjä
Ajovoittajaottelun järjestää Suomen Beaglejärjestö. Ajovoittajaottelu järjestetään vuoroin
Etelän, Idän, Pohjan, Lännen, Etelän jne. lohkolla. Kunkin lohkon alueella pyritään
käyttämään kennelpiirikohtaista järjestämisvuorottelua.

5 § Koeluvan anominen
Ajovoittajaottelun koeluvan myöntää Kennelliitto. Ajovoittajaottelu on anottava kulloinkin
voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Ajovoittajaottelun järjestelyistä
vastaavan yhdistyksen on lähetettävä koeanomusta varten tarvittavat tiedot rotujärjestön
sihteerille riittävän ajoissa, jotta rotujärjestö voi laatia koelupa-anomuksen järjestävän
kennelpiirin kautta Kennelliitolle lähetettäväksi.
Anomusta varten tarvitaan seuraavat tiedot: kokeen ajankohta, koepaikkakunta,
keskuspaikka tilajärjestelyineen, ottelutoimikunnan kokoonpano, vastaavan koetoimitsijan
yhteystiedot.
Rotujärjestö nimeää ottelutoimikuntaan yhden jäsenen, sekä ylituomarin ja hänen
varamiehensä.

6 § Osanottajat
Ajovoittajaotteluun saa kultakin lohkolta osallistua kolme lohkon valintakokeisiin
osallistunutta koiraa, sekä lisäksi itseoikeutettuna edellisen vuoden ajovoittaja, eli
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yhteensä enintään kolmetoista koiraa.

7 § Ajovoittajan arvo
Vuoden ajovoittajan arvon (M-vuosiluku) saa se koira, jonka molempien koepäivien
yhteenlaskettu pistemäärä on korkein. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä,
nimettäköön voittajaksi se koira, jolla tappiopisteiden vähentämisen jälkeen on korkein
ominaisuuspisteiden yhteismäärä, jos tämänkin on tasatulos määrää huonomman
kilpailupäivän tulos paremmuusjärjestyksen.
Lohkokilpailun voittaja on se lohko, jonka kahden parhaan koiran yhteenlaskettu
pistemäärä on korkein. Edellisen vuoden ajovoittaja saa osallistua otteluun lohkojen
paremmuudesta vain siinä tapauksessa, että se on ottelun valintakokeen perusteella
valittu lohkonsa edustusjoukkueeseen.
Lohkokilpailun palkinto annetaan voittaneen lohkojoukkueen parhaan koiran omistajan
säilytettäväksi.

8 § Kennelpiirin karsintakoe
Kennelpiirin karsintakoe on järjestettävä vähintään kaksi viikkoa ennen Ajovoittaja-ottelua.
Karsintakoe voidaan myös järjestää kennelpiirin mestaruuskokeen yhteydessä.
Karsintakokeeseen ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan ne koirat, jotka ovat
saavuttaneet beaglein ajokokeiden 1. palkinnon ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osallistumisoikeus piirin karsintakokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen
ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla
riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi
katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut.
Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin karsintakokeeseen, jonne
koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin
karsintakokeeseen. Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen
jäsen.
Ellei piirin karsintakoetta voida käytännössä järjestää osanottajien vähyyden vuoksi, siihen
ilmoittautuneet koirat pääsevät suoraan lohkonsa valintakokeeseen.

9 § Lohkon valintakoe
Lohkon valintakoe on järjestettävä viimeistään yhtä viikkoa ennen Ajovoittajaottelua.
Kennelpiirin karsintakokeiden järjestäjät sopivat keskenään valintakokeen vuorottelusta eri
kennelpiirien alueilla. Lohkon valintakokeen koelupa anotaan Kennelliiton
määräaikaisilmoituksia noudattaen järjestävän yhdistyksen kennelpiiriltä. Jäljennös
anomuksesta on lähetettävä rotujärjestön koe- ja koulutusjaostolle.

10 § Valintakokeen osanottajat
Lohkon valintakokeeseen saa osallistua kolme koiraa jokaisen kennelpiirin alueelta.
Ahvenanmaalta valitaan yksi koira edellisen kauden tulosten perusteella. Piirin
karsintakokeesta valitaan kolme varsinaista ja kolme varakoiraa, kuitenkin Helsingin
seudun ja Uudenmaan kennelpiirien alueelta yhteensä neljä varsinaista koiraa. Koirat
valitaan jatkoon kokeen lopputulosten mukaisessa järjestyksessä. Tasatuloksen sattuessa
valitaan koira jolla tappiopisteiden vähentämisen jälkeen on korkein ominaisuuspisteiden
yhteismäärä.
Mikäli koiria ei ilmoiteta kokeeseen täyttä määrää, tulee lohkon valintakokeen
koetoimikunnan täydentää koiramäärä varakoirien joukosta karsintakokeiden
loppupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Piirin karsintakokeessa suljettu tai luopunut
koira ei voi osallistua valintakokeeseen.
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Koirien ilmoittaminen valintakokeeseen
Koirien ilmoittamisen valintakokeeseen tekee piirin karsintakokeen sihteeri välittömästi
kokeen päätyttyä. Hänen tulee ilmoittaa varsinaisten- ja varakoirien nimet,
rekisterinumerot, syntymäajat, karsintakokeen loppupisteet, omistajat ja heidän
osoitteensa. Tiedot valituista koirista on myös toimitettava SBJ:n koe- ja koulutusjaostolle.
Samalla ilmoitetaan myös valintakokeeseen tulevien palkintotuomareiden nimet ja
yhteystiedot.

11 § Lohkon edustusjoukkueen valinta
Jokaista lohkoa edustaa kolmen koiran joukkue Ajovoittajaottelussa. Lohkon valinnasta
valitaan edustuskoirat ja niille varakoirat, kokeen lopputulosten mukaisessa
järjestyksessä. Tasatuloksen sattuessa valitaan koira jolla tappiopisteiden vähentämisen
jälkeen on korkein ominaisuuspisteiden yhteismäärä.
Koirien ilmoittaminen ajovoittajaotteluun:
Lohkon valintakokeiden ottelutoimikunnan on ilmoitettava välittömästi Ajovoittajaottelun
koetoimikunnalle sekä koe- ja koulutusjaostolle lohkolta valittujen koirien ja varakoirien
nimet, rekisterinumerot, syntymäajat, omistajat ja heidän postiosoitteensa, sekä valittujen
koirien valintakokeen loppupisteet. Samalla ilmoitettakoon sitovasti ketkä ylituomareista
tulevat palkintotuomareiksi otteluun. Palkintotuomareita saadaan ilmoittaa yhtä monta kuin
koiriakin. Ottelutoimikunta ja rotujärjestö yhdessä täydentävät tuomarikunnan.

12 § Kokeiden luonne
Ajovoittajaottelu järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä pidettävinä ajokokeina. Koiran
sijoitus määräytyy kummankin kokeen yhteenlasketun pistemäärän mukaan. Koiran tulee
osallistua molempiin kokeisiin. Koiran loukkaantuessa ensimmäisenä päivänä sen
tulokseksi hyväksytään saavutettu yhden päivän pistemäärä. Toisesta kokeesta suljetun
tai luopuneen koiran tulosta ei huomioida mestaruutta jaettaessa. Koiralla on oltava eri
maasto ja eri tuomarit kumpanakin päivänä.
Kaikki karsinta- ja valintakokeet tulee järjestää yksipäiväisenä ajokokeena.

13 § Määräyksiä tuomareista
Ajovoittajaottelun palkintotuomariryhmän johtajien on oltava hyvässä ruumiillisessa
kunnossa olevia ajokokeitten ylituomareita ja Suomen Beaglejärjestön jäseniä. He eivät
saa arvostella oman lohkonsa koiraa. Jokaisessa tuomariryhmässä on oltava yhtä monta
hyvän fyysisen kunnon omaavaa kokenutta palkintotuomaria.
Lohkon valintakokeessa palkintotuomariryhmän johtaja ei saa arvostella oman
kennelpiirinsä koiraa. Palkintotuomareiden tulee olla kokeneita ajokokeen
palkintotuomareita. Ulkopuolisten kokeiden seuraajien on saatava edellisenä päivänä
ylituomarilta ja koiranomistajalta lupa tulla seuraamaan koetta.

14 § Maksut, kulut, vastuu tapaturmien ym. varalta
Ajovoittajaotteluun osallistuvien koirien omistajilta perittävän maksun määrää rotujärjestö.
Maksu sisältää majoituksen, ruokailut ja osallistumismaksun.
Rotujärjestön johtokunta vuosittain päättää Ajovoittajaottelun tuomarien, toimitsijain,
palkinto- ym. kuluihin tulevasta järjestön osuudesta.
Koirille, koiranomistajille ja tuomaristolle sattuneista tapaturmista vastaavat järjestäjät vain
voimassa olevien vakuutusten puitteissa. Valinta- ja karsintakokeen järjestäjät vastaavat
ko. kokeitten aiheuttamista yleiskuluista ja maksuista.
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15 § Valittaminen
Piirin- ja lohkonkarsinnoissa virheellisesti suoritetusta valinnasta on tehtävä ilmoitus
SBJ:n johtokunnalle, jonka on välittömästi oikaistava virheellinen valinta.
Muut kokeissa syntyneet erimielisyydet ratkaistaan noudattaen Kennelliitto ry:n kulloinkin
voimassa olevia yleisiä sääntöjä ja ohjeita.

16 § Poikkeukset
Rotujärjestön johtokunta voi myöntää karsinta- ja valintakokeiden suorittamiseen
poikkeuksia, jos ennalta arvaamattomat tekijät vaikeuttavat valinnan suorittamista.

17 § Muutosesitykset
Näitä sääntöjä koskevat muutosesitykset on tehtävä rotujärjestölle. Muutokset vahvistaa
Suomen Kennelliitto.
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