TOKON
POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRIN
MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT
Piirinmestaruudesta kilpaillaan yleisen tottelevaisuuskokeen virallisilla säännöillä, koemuodon
korkeimmassa luokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan
oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koirakko.
Mikäli kaksi (2) tai useampi koirakko päätyy tasapisteisiin luokkavoittajan paremmuutta ratkottaessa,
lasketaan yhteen saadut pisteet liikkeistä seuraaminen, luoksetulo ja lähettäminen määrätylle
paikalle, maahanmeno ja luoksetulo. Näidenkin mentyä tasan, uusitaan ko. liikkeet.
Kennelpiirin mestaruuden voittanut koirakko on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan seuraavan
vuoden mestaruuskokeessa.
Piirinmestaruudesta voivat kilpailla vain puhdasrotuiset koirat. Koiran ohjaajan kotipaikan tulee olla
Pohjois-Hämeen kennelpiirin alueella ja koiran ohjaajan tulee olla Kennelliiton tai Pohjois-Hämeen
kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Kokeen järjestelyistä huolehtii etuoikeutettuna edellisen vuoden joukkuemestaruuden voittanut tai
jokin muu rekisteröity paikallista tai alueellista kenneltoimintaa harrastava yhdistys, rekisteröity
rotua harrastava yhdistys tai rekisteröity rotuyhdistys, joka on siihen ilmoittanut halukkuutensa
edellisen vuoden aikana kirjallisesti.
Mikäli halukkaita ilmoittautuu useita, päättää kennelpiirin hallitus TOKO –vastaavan esityksestä
järjestävän yhdistyksen.
Piirinmestaruuskokeen ylituomarin tulisi mielellään olla Pohjois-Hämeen kennelpiirin ulkopuolelta.
Kennelpiiri palkitsee TOKO –piirinmestaruuden voittaneen koirakon kuten muidenkin lajien
piirinmestarit.
Piirinmestari saa vuodeksi haltuunsa kennelpiirin lahjoittaman kiertopalkinnon, jonka saa omakseen
koira, jolla on siihen kolme kiinnitystä.
Kiertopalkinnon mukana seuraa valokuva-albumi, johon piirinmestari liittää omat ja koiransa tiedot
ja huolehtii palkintoon kaiverruksen sekä palauttaa palkinnon albumin kera riittävän ajoissa
seuraavalle järjestäjälle.
Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää kaikille avoimen kokeen yhteydessä, mutta samalla kilpaillaan
myös piirin alueen yhdistyksille tarkoitetusta epävirallisesta joukkuemestaruudesta, johon voivat
myös sekarotuiset osallistua.
Järjestävällä yhdistyksellä on oikeus rajata joukkueiden määrää/yhdistys.
JOUKKUEMESTARUUDESTA kilpailevat kolmikoiraiset joukkueet.
Joukkue muodostuu yhdestä erikoisvoittaja- tai voittajaluokan koirakosta sekä kahdesta avoimen
ja/tai alokasluokan koirakosta.
Joukkuemestaruuspisteitä laskettaessa kunkin alokasluokan joukkuekilpailijan loppupisteet
kerrotaan kertoimella 1,6.
Joukkuemestaruutta ratkottaessa, mikäli kaksi (2) tai useampi joukkue päätyy tasapisteisiin,
lasketaan joukkuetuloksista yhteen saadut pisteet liikkeistä seuraaminen, luoksetulo ja
kokonaisvaikutus ja voittajaluokan liike: lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo
ja/tai erikoisvoittajaluokan liike: lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo.
Näidenkin mentyä tasan, uusitaan ko. liikkeet yhdeltä alempien luokkien ja yhdeltä ylempien luokkien
koirakolta, jotka joukkue voi valita.
Vaikka joukkuemestaruuskilpailu onkin epävirallinen, on joukkueen jäsenten oltava samasta
yhdistyksestä ja yhdistyksen kotipaikan tai valtakunnallisen yhdistyksen Pohjois-Hämeen
kennelpiirin alueella toimivan alaosaston sekä sen joukkueen jäsenen kotipaikan tulee olla PohjoisHämeen kennelpiirin alueella.
Voittanutta joukkuetta ei palkita kennelpiirin virallisella piirinmestaruus -palkinnolla.
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