
VARSINAIS – SUOMEN KENNELPIIRI RY:N
Pm – jäniksenajokoe – AJOK – säännöt voimassa v. 2023-
SAJ:N ALAISET RODUT

1. Ajankohta ja järjestäminen

Piirinmestaruudesta kilpaillaan vuosittain vähintään viikko ennen Kilpa-ottelun lohkon valintakoetta.
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

Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa
kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti
asuva koiran omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta
hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen
kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain
yhden kennelpiirin mestaruudesta.
Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan
vuoden piirinmestaruuskokeessa.

Kokeeseen valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön
hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun H, 15 kuukautta täytettyään
Koiran tulee olla saavuttanut vähintään yksi ensimmäinen (1.) palkinto ajokokeessa (AJOK) ennen
piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää.

3. Kiertopalkinnot ja mitalit

Piiri lahjoittaa kokeeseen kiertopalkinnon. Voittaneen koiran omistaja nimi, vuosiluku, koiran nimi,
rekisterinumero ja pistemäärän julkaistaan Lounais-Suomen Ajokoirayhdistyksen nettisivulla.
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

Koe on samalla suomenajokoirien karsintakoe etelän lohkon valintakokeeseen. Koirien
valintaperusteena käytetään ko. kokeen tulosjärjestystä. Mestaruuskokeen voittaa korkeimman
hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koira.
Tasatulosten sijoitusjärjestys ratkaistaan KILPA-ottelun tasapelisääntöä noudattaen.

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 ??.??.2022.
Nämä säännöt astuvat voimaan vuoden 2023 alusta ja kumoavat kaikki aikaisemmat
Pm – ja lohko valintakarsinta jäniksenajokoe – AJOK – säännöt.


