POHJOIS-POHJANMAAN KENNELPIIRI RY:N TOKON PIIRINMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
1. TOKOn Piirinmestaruuskilpailu
Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain tottelevaisuuskokeiden henkilökohtaisesta ja joukkueiden
piirinmestaruudesta. Kilpailut ovat virallisia ja niissä noudatetaan kaikilta osin tottelevaisuuskokeiden sääntöjä ja
ohjeita. Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää kaikille avoimen tottelevaisuuskokeen yhteydessä.

2. Osallistumisoikeus
Koirakohtaisesta piirinmestaruudesta kilpailevat puhdasrotuiset koirat, joiden omistajan tai haltijan vakituinen
asuinpaikka on Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alueella. Yhteisomistuksessa olevan koiran pääasiallinen
olinpaikka määrittää sen kennelpiirin, jonka mestaruudesta koira voi kilpailla.
Piirinmestaruudesta voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin alueella.
Koiran omistajan/haltijan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen tai kennelpiirin alueella toimivan
rotujärjestön alaosaston jäsen

3. Piirinmestaruuskilpailu
3.1 Henkilökohtainen
Henkilökohtainen piirimestaruus käydään koemuodon korkeimmassa luokassa (nykyisin EVL) kulloinkin voimassa
olevan piirimestaruuskilpailujen järjestämisohjeen mukaan.
Tuloksen on oltava hyväksytty (1-3).
Mikäli kaksi (2) tai useampi koirakko päätyy tasapisteisiin luokkavoittajan paremmuutta ratkottaessa, lasketaan
yhteen saadut pisteet liikkeistä seuraaminen, luoksetulo sekä lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja
luoksetulo. Näidenkin mentyä tasan, uusitaan ko. liikkeet.
Uusintasuoritukset eivät vaikuta kilpailukirjaan merkittäviin pisteisiin.

3.2 Joukkue
Joukkuepiirinmestaruuksista kilpailevat Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin jäsenyhdistykset ja rotuyhdistysten
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alueen paikallisosastot.
Joukkuepiirimestaruuskilpailuun yhdistykset voivat osallistua korkeintaan viiden koiran joukkueilla.
Joukkue voi muodostua kahdesta erikoisvoittaja- ja/tai voittajaluokan koirakosta sekä kolmesta avoimen- ja/tai
alokasluokan koirakosta. Minimivaatimus joukkueeksi on kaksi alemman ja yksi ylemmän luokan
koirakkoa.
Joukkuetulos muodostuu kahdesta alempien luokkien tuloksesta ja yhdestä ylempien luokkien tuloksesta.
Alokasluokan pisteet lasketaan mukaan sellaisenaan, avoimen luokan pisteet kerrotaan 0,625:llä tuloksia
laskettaessa. Joukkueiden päätyessä tasapisteisiin ratkaisee paremmuuden parhaan yksilösuorituksen
kokonaispisteet. Mikäli vielä ollaan tasapisteissä, päättää kokeen ylituomari joukkuemestaruuden.

4. Järjestäminen
Piirimestaruuskilpailut anotaan kirjallisesti SKL-FKK:n koeanomusmenettelyn mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan
Kennelpiiriltä. Joukkueisiin kuulumattomien koirien osallistumista kokeeseen järjestäjä voi rajoittaa.

5. Tuomarit
Piirimestaruuskokeen ylituomarin tulisi mielellään olla Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin ulkopuolelta.
Joukkuekilpailuun varataan tuomareita tarpeellinen määrä.

6. Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen kokeeseen tulee tapahtua kokeen järjestäjän ilmoittamalla tavalla ja määräaikana.
Ilmoittautumista tulee seurata maksukuitti tai jäljennös siitä.
Joukkueeseen kuuluvat koirat on nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjillä on oikeus rajata
osallistuvien joukkueiden määrää/yhdistys. Joukkueeseen kuuluvan koiran omistajan/haltijan tulee olla
edustamansa yhdistyksen jäsen.
Muutoin piirimestaruuskokeissa noudatetaan Suomen Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirimestaruuskokeiden
järjestämisohjeita.

