
LINNUNHAUKUN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE 

Kokeiden järjestämisoikeus ja järjestäminen  

Piirinmestaruuskoe on samalla myös kennelpiirin karsintakoe lohkon valintakokeeseen.  

Piirinmestaruuskokeen saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Kokeen 

järjestämisvuorojen koordinoinnista ja kokeen valvonnasta vastaa kennelpiirin lintujaosto. 

Mahdollisuuksien mukaan kokeen järjestämistä vuorotellaan piirin eri alueilla. Piirinmestaruuskoe on 

järjestettävä elokuun viimeisen viikonlopun ja idän lohkon valintakoetta edeltävän viikonlopun välisellä 

jaksolla. 

Koe järjestetään ensisijaisesti kaksipäiväisenä kokeena siten, että jokaisen koiran on pakko osallistua 

ensimmäisen päivän kokeeseen. Koira ilmoitetaan kokeeseen aina molemmille päiville. Toisena päivänä 

kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koira osallistuu molempina päivinä kokeeseen, tulokseksi 

muodostuu paremman päivän tulos. Mikäli koira ei osallistu toisen päivän kokeeseen, on koiranohjaajan 

ilmoitettava siitä ottelutoimikunnalle ennen seuraavan päivän arvontatilaisuutta. Ensimmäisen päivän koe 

voi olla aamu tai iltapäiväkoe. 

Koe voidaan järjestää yksipäiväisenä mikäli järjestäjällä perustellusta syystä johtuen ei ole mahdollisuutta 

kaksipäiväisen kokeen järjestämiseen esim. maastojen saanti.    

Osanottomaksu peritään molemmilta koepäiviltä erikseen, osallistumismaksu on maksettava ennakkoon 

osallistumisoikeuden varmistuttua.   

Kokeiden anominen  

Kokeiden järjestämisoikeus anotaan Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta voimassa olevien Suomen 

Kennelliitto ry:n hakuohjeiden mukaisesti.  

Kokeen voittaja ja piirinmestaruus 

Mestaruuden saavuttaa korkeimman pistemäärän saanut koira. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin 

Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia LINT-kokeen sääntöjä.  

Osallistumisoikeus  

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on 

jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla 

koiranohjaajalla / omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. 

Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on 

ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on 

pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. 

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden 

piirinmestaruuskokeessa.  

Kokeen ylituomari  

Piirinmestaruuskokeen ylituomariksi nimetään linnunmetsästyskokeiden ylituomari, joka omaa riittävän 

kokemuksen vaativaan tehtävään. Ylituomaria valittaessa noudatetaan joustavaa vuorottelua Pohjois-Savon 

kennelpiirin ylituomareiden kesken. Ylituomari voidaan nimetä myös muista kennelpiireistä, mikäli pohjois-

Savon kennelpiirin ylituomareilla ei ole mahdollisuutta osallistua. Ylituomarin ja hänen varamiehensä 

nimeää koetoimikunta. Ellei erityistä estettä ilmene, valitaan ylituomariksi edellisenä vuonna varamiehenä 

toiminut.  



LINNUNHAUKUN PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE  

Koirien karsinta / valinta kokeeseen  

Kirjallinen ilmoittautuminen kokeeseen on oltava vastaanottajalla viimeiseen ilmoittautumispäivään 

mennessä, ilmoituksesta tulee näkyä edellisen ja kuluvan koekauden tulokset pistemäärineen.  

Kokeeseen voi osallistua enintään kaksitoista koiraa (12) ja edellisen vuoden piirinmestari (13), kaksitoista 

(12) jos piirinmestari ei osallistu.  

Valinnassa otetaan huomioon: - kahden parhaan LINT -kokeen yhteenlasketut tulokset edeltävältä ja / tai 

kuluvalta koekaudelta, joista vähintään toinen tulos pitää olla kuluvalta koekaudelta ja vähintään toinen 

arpakokeesta. Mikäli ilmoittautuneista koirista ei ole valittavissa 12 koiraa kahden tuloksen perusteella 

valitaan loput yhden tuloksen perusteella.  

 Tasapistein olevat koirat ratkaisee:  

1. kuluvan kauden tulos  

2. arpa  

Varakoiria ovat kaikki valittujen jälkeen olevat kokeeseen ilmoittautuneet koirat pisteiden mukaisessa 

järjestyksessä  

Koirien valinnan PM-kokeeseen (tulosten perusteella) suorittaa koetoimikunnan puheenjohtaja.  

Muut ohjeet  

Mestaruuskiertopalkinto luovutetaan kokeen yhteydessä ja piirinmestaruusmitalit kennelpiirin 

vuosikokouksessa. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut siihen kolme kiinnitystä. Näitä 

ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä Pohjois-Savon kennelpiirin lintujaostolle. Näitä ohjeita 

voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Tulokset ja kennelpiirinmestarit 

on ilmoitettava kennelpiirin sihteerille kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä.  

Säännöt on hyväksytty Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen kokouksessa. Säännöt astuvat voimaan heti 

1.5.2018 


