
VALTAKUNNALLISEN HIRVENHAUKUT-OTTELUN
VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJEET

Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen

1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTA-
KOKEESEEN

1.1
Kukin kennelpiiri järjestää omat karsintakokeensa kennelpiirin hallituksen määräämänä
ajankohtana. Kokeet on pidettävä viimeistään viikkoa ennen kyseisen lohkon valintakoetta.
Karsintakoe järjestetään yleensä kennelpiirin mestaruuskokeen yhteydessä, mutta se voidaan
tarvittaessa järjestää omana rotukohtaisena karsintakokeenakin. Koeanomuksissa /- ilmoituksissa
kyseiset kokeet on mainittava kennelpiirin karsintakokeiksi.
Koira saa osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen
kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella sen omistajan kotipaikka on.

1.2
Koirien valinnan lohkojen valintakokeisiin ja otteluihin suorittavat kennelpiirien nimeämät
valitsijamiehet. Valitsijamiehen tulee olla ensisijaisesti kyseisen koemuodon ylituomari tai kokenut
ryhmätuomarikelpoinen palkintotuomari, jolla on kyseisen koemuodon koetoimitsijapätevyys.
Kukin kennelpiiri nimeää yhden valitsijamiehen ja hänelle varamiehen. Kennelpiirin nimeämä
valitsijamies valitsee karsintakokeeseen osallistuvista koirista kolme (3) koiraa edustamaan
kennelpiiriä. Poikkeuksena Etelä-Hämeen, Salpausselän, Helsingin Seudun ja Uudenmaan
kennelpiirit, joista valitaan kaksi (2) koiraa sekä Ahvenanmaan Kennelpiiri, josta valitaan yksi (1)
koira.
Varakoiria valitaan kussakin kennelpiirissä sama määrä kun ilmoitettuja koiria.

1.3
Valitsijamiehen tulee valinnassaan ottaa huomioon sekä piirin karsintakokeen että koiran
aikaisemmin saavuttamat tulokset.
Hirvenhaukut-ottelun lohkon valintakokeeseen koira voi osallistua, mikäli se on kuluvalla
koekaudella saavuttanut vähintään yhden HIRV 1 tuloksen, karsintakokeiden tulokset mukaan
luettuna. Koira tulee olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään palkinnolla hyvä (H) 15 kuukautta
täytettyään.

1.4.
Lohkojen valintakokeisiin valitaan koiria enintään:
ETELÄN-lohkolla neljätoista (14), LÄNNEN-lohkolla kolmetoista (13),
IDÄN-lohkolla kaksitoista (12). POHJAN-lohkolla kaksitoista (12).
Kennelpiirin valitsijamiehen tulee välittömästi karsintakokeen jälkeen ilmoittaa puhelimitse ja
kirjallisesti lohkon valintakokeen ottelutoimikunnalle valintakokeeseen osallistuvien koirien nimet,
rekisteritiedot, karsintakokeen tulos, näyttelytulos ja omistajat osoitteineen sekä valintakokeeseen
tulevien palkintotuomareiden nimet ja osoitteet.
Valitsijamies(het) voi esittää muiden kennelpiirien mahdollisen vajaaedustuksen varalta omasta
kennelpiiristään täydennyskoiria. Näiden koirien osalta ilmoitetaan niiden kaksi korkeinta HIRV-1
tulosta pisteineen, joista toinen tulos voi olla edelliseltä koekaudelta. Täydennyskoiriksi voidaan
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esittää myös koiria, jotka eivät ole osallistuneet kennelpiirin karsintakokeeseen.
Ottelutoimikunta nimeää täydennyskoirista korkeimmat pistemäärät saavuttaneet koirat
valintakokeeseen. Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee
valintakokeeseen pääsyn korkein yksittäinen tulos.

Valintakokeen ottelutoimikunnan tulee tiedottaa täydennyskoirien valinnasta vähintään kolme (3)
päivää ennen valintakoetta ao. kennelpiirin valitsijamiehelle, jonka tulee välittää tieto ao.
koiranomistajalle ja nimetä lisäpalkintotuomarit. Palkintotuomareita on nimettävä kustakin
kennelpiiristä yksi jokaista valintakokeeseen osallistuvaa koiraa kohti ja heidän tulee olla hyvässä
ruumiillisessa kunnossa olevia kokeneita ao. koemuodon yli- tai palkintotuomareita.

Palkintotuomarit eivät arvostele oman kennelpiirinsä koiria, mikäli järjestelyt antavat tähän
mahdollisuuden.
Lohkon valintakokeessa piirin valitsijamies toimii oman piirinsä joukkueenjohtajana.

2. LOHKON VALINTAKOKEEN JÄRJESTÄMINEN

2.1
Hirvenhaukut-ottelun valintakokeet järjestetään jokaisella lohkolla vähintään yhtä viikkoa ennen
ottelua.

Hirvenhaukut-ottelun valintakokeet järjestetään yksipäiväisenä kokeena.

Otteluiden toimeenpanossa noudatetaan seuraavaa vuorottelua, jota kennelpiirit lohkon sisällä
voivat vaihtaa:

IDÄN LOHKO: Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon
kennelpiirit.

POHJAN LOHKO: Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit.

LÄNNEN LOHKO: Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan ja Vaasan kennelpiirit.
(Ahvenanmaan kennelpiiri on vapautettu järjestelytehtävistä rajallisten
mahdollisuuksien vuoksi.)

ETELÄN LOHKO: Etelä-Hämeen ja Salpausselän kennelpiirit yhdessä, Helsingin Seudun ja
Uudenmaan kennelpiirit yhdessä sekä Kymenläänin ja Varsinais-Suomen
kennelpiirit.

Yhteisvastuulliset kennelpiirit voivat järjestää omalla vuorollaan valintakokeen yksin tai yhdessä.
Koeluvan anoo järjestämisvuorossa oleva kennelpiiri tai sen jäsenyhdistys kennelpiirin
suostumuksen saatuaan. Anomus on osoitettava Kennelliitolle ja toimitettava rotujärjestölle
viimeistään kilpailu vuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Valintakokeen myöntää
Kennelliito saatuaan rotujärjestön hyväksymisen.

Valintakokeen ylituomarin tulisi olla kokeen järjestävän lohkon ulkopuolelta.
Ottelun valintakokeen järjestävä kennelpiiri vastaa valintakokeen kustannuksista ja on oikeutettu
perimään lohkon muilta kennelpiireiltä koiraa kohti osanottomaksun, joka on suuruudeltaan sama,
jonka Kennelliiton hallitus vuosittain vahvistaa otteluiden osanottomaksuksi.

Valintakokeen järjestäjä vastaa kaikkien kilpailutapahtumaan liittyvien asianosaisten muonituksesta
ja sitä tarvitsevien majoituksesta sekä ylituomarin matkakuluista, mutta ei koiranomistajien ja
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palkintotuomareiden matkakuluista, eikä valintakokeeseen osallistuneille koirille ja henkilöille
sattuneista tapaturmista.

2.2
Otteluihin valitaan kultakin lohkolta kolme (3) koiraa ja tarpeellinen määrä varakoiria.
Valintakokeen järjestävän kennelpiirin valitsijamies kerää tiedot valituista koirista ja ilmoittaa
välittömästi Hirvenhaukut-ottelujen ottelutoimikunnalle lohkosta valituiksi tulleiden koirien ja
varakoirien nimet, rekisteritiedot, näyttelytulokset ja omistajat osoitteineen sekä kennelpiireistä
esitettyjen palkintotuomareiden nimet osoitteineen.

2.3.
Hirvenhaukut-ottelun valintakokeessa ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet koirat
valitaan Hirvenhaukut-otteluun sekä seuraavat järjestyksessä tarpeen mukaan varakoiriksi.
Hirvenhaukut-otteluun nimetään neljätoista (14) ryhmätuomaria siten, että heidät valitaan
pääsääntöisesti lohkoittain niistä kennelpiireistä mistä koiratkin. Ryhmätuomari on jäävi
arvostelemaan oman lohkonsa koiraa. Ottelun tuomariston täydentää ottelutoimikunta pääasiassa
oman kennelpiirinsä alueelta.

3. OHJEIDEN NOUDATTAMINEN

3.1.
Kennelpiirin karsintakokeessa ja lohkon valintakokeessa noudatetaan Kennelliiton vahvistamia
hirvenhaukkukokeen sääntöjä ja ohjeita, näitä ohjeita sekä kaikkia asiaan liittyviä kulloinkin
voimassa olevia Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita.
Sattuneet erimielisyydet ja mahdolliset valitukset käsitellään Kennelliiton yleistä
valitusmenettelykäytäntöä noudattaen.

3.2
Tätä ohjetta koskevat muutosesitykset on tehtävä Suomen Pystykorvajärjestölle. Muutoksista
päättää ja hyväksyy Suomen Kennelliitto.


