VARSINAIS – SUOMEN KENNELPIIRI RY:N
JÄNIKSENAJO – AJOK – MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT voimassa v. 2015SAJ:N ALAISET RODUT
1. Ajankohta ja järjestäminen
Piirinmestaruudesta kilpaillaan vuosittain tammi- helmikuussa. Mestaruuden voittaa korkeimman
hyväksyttyyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koira. Piirinmestaruuskilpailu
järjestetään yksipäiväisenä. Kokeen järjestämisestä vastaa Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry.
Muutoin noudatetaan kokeen anomisen ja järjestämisen suhteen SKL – FKK:n määräyksiä ja
voimassa olevia ajokokeen sääntöjä.

2. Osallistumisoikeus ja karsinta
Piirin mestaruudesta kilpailevat koirat, joiden omistajan tai haltijan vakituinen asuinpaikka on Varsinais
– Suomen Kennelpiirin alueella riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
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 jäsen.

3. Kiertopalkinnot ja mitalit
Piiri lahjoittaa kokeeseen kiertopalkinnon, johon voittaneen koiran omistaja on velvollinen omalla
kustannuksellaan kaiverruttamaan vuosiluvun, koiran nimen, rekisterinumeron ja omistajan sekä
pistemäärän ja palkintosijan. Kiertopalkinnon saa omakseen koiranomistaja, jolla on siihen kolme
kiinnitystä tai kun on kulunut 10 vuotta. Tällöin parhaan tuloksen saavuttanut saa palkinnon
omakseen. Kiertopalkinnon saamiseksi vaaditaan palkintosija.
Piiri lahjoittaa myös mitalit kolmelle parhaalle. Mitalit jaetaan kokeen yhteydessä ja niiden jakamisessa
noudatetaan samoja määräyksiä kuin kiertopalkinnon jakamisessa.

4. Muita määräyksiä
Mikäli piirimestaruutta ratkottaessa kaksi tai useampi kilpailija päätyy tasapisteisiin, voittaa se koira,
jolla on vähemmän tappiopisteitä. Jos koirien ansio- ja tappiopisteiden summa on yhtä suuri
ratkaisevat ansiopisteet.
Koiran ohjaaja ilmoittautuu kirjallisesti kokeeseen ja ehdottaa maastoa johon on hankkinut
asianmukaisen käyttöluvan sekä kahta palkintotuomaria joilta on tarkistanut tuomarioikeudet.
Koetoimikunta päättää maastojen ja tuomareiden valinnasta.

5. Muutokset
Näihin sääntöihin voi muutoksia tehdä Varsinais- Suomen Kennelpiiri ry:n hallitus.
Hyväksytty Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 14.04.2014
??.??.2014.
Nämä säännöt astuvat voimaan vuoden 2015 alusta ja kumoavat kaikki aikaisemmat jänisajo -AJOK mestaruuskokeen säännöt.

VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI RY:N
KETUNAJO – KEAJ – MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT voimassa 2015SAJ:N ALAISET RODUT
1. Ajankohta ja järjestäminen
Piirinmestaruudesta kilpaillaan vuosittain tammi- helmikuussa. Mestaruuden voittaa korkeimman
hyväksyttyyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koira. Piirinmestaruuskilpailu
järjestetään yksipäiväisenä. Kokeen järjestämisestä vastaa Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry.
Muutoin noudatetaan kokeen anomisen ja järjestämisen suhteen SKL – FKK:n määräyksiä ja
voimassa olevia ketunajokokeen (KEAJ) sääntöjä.

2. Osallistumisoikeus ja karsinta
Piirin mestaruudesta kilpailevat koirat, joiden omistajan tai haltijan vakituinen asuinpaikka on Varsinais
– Suomen Kennelpiirin alueella riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
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 jäsen.

3. Kiertopalkinnot ja mitalit
Piiri lahjoittaa kokeeseen kiertopalkinnon, johon voittaneen koiran omistaja on velvollinen omalla
kustannuksellaan kaiverruttamaan vuosiluvun, koiran nimen, rekisterinumeron ja omistajan sekä
pistemäärän ja palkintosijan. Kiertopalkinnon saa omakseen koiranomistaja, jolla on siihen kolme
kiinnitystä tai kun on kulunut 10 vuotta. Tällöin parhaan tuloksen saavuttanut saa palkinnon
omakseen. Kiertopalkinnon saamiseksi vaaditaan palkintosija.
Piiri lahjoittaa myös mitalit kolmelle parhaalle. Mitalit jaetaan kokeen yhteydessä ja niiden jakamisessa
noudatetaan samoja määräyksiä kuin kiertopalkinnon jakamisessa.

4. Muita määräyksiä
Mikäli piirinmestaruutta ratkottaessa kaksi tai useampi kilpailijaa päättyy tasapisteisiin, voittaa se koira,
jolla on korkeimmat hakuominaisuuspisteet. Jos koirien hakuominaisuuspisteiden summa on yhtä
suuri, ratkaisevat ajo – ominaisuus- ja haukkupisteet yhteenlaskettuina.
Koiran ohjaaja ilmoittautuu kirjallisesti kokeeseen ja ehdottaa maastoa johon on hankkinut
asianmukaisen käyttöluvan sekä kahta palkintotuomaria joilta on tarkistanut tuomarioikeudet.
Koetoimikunta päättää maastojen ja tuomareiden valinnasta.

5. Muutokset
Näihin sääntöihin voi muutoksia tehdä Varsinais- Suomen Kennelpiiri ry:n hallitus.
Hyväksytty Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 14.04.2014
??.??.2014.
Nämä säännöt astuvat voimaan koekaudella 2015 ja kumoavat kaikki aikaisemmat ketunajo -KEAJ mestaruuskokeen säännöt.

