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AJOKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN KARSINTAKOKEIDEN SÄÄNNÖT 

 
1. LOHKOJAKO 
 
Kennelpiiri jaetaan neljään (4) lohkoon seuraavasti. 

Etelän lohko,  johon kuuluvat seuraavat kunnat: 
Varkaus, Leppävirta, Suonenjoki, Rautalampi, entinen Karttulan kunnan alue, Tervo 

ja Vesanto. 

Kuopion lohko, johon kuuluvat seuraavat kunnat: 
Kuopio pois lukien entinen Karttulan kunnan alue, Siilinjärvi, Maaninka. 

Itälohko,  johon kuuluvat seuraavat kunnat: 
Rautavaara, Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Varpaisjärvi, Lapinlahti ja Sonkajärvi. 

Pohjoislohko, johon kuuluvat seuraavat kunnat: 
Iisalmi, Vieremä, Kiuruvesi, Pielavesi ja Keitele. 

 
2. KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOIKEUS JA JÄRJESTÄMINEN 
 

Karsintakokeita saavat järjestää Pohjois-Savon kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Osanottomaksun 

tulee olla kaikissa lohkoissa samansuuruinen. Osanottomaksun suuruuden ja mitä 

osanottomaksuun sisältyy määräävät lohkojen koetoimikunnat. Osanottomaksuun sisältyy ruoka 

koepaikalla. Mikäli lohkojen kokeita järjestävät kennelpiirin jäsenyhdistykset eivät keskenään toisin 

sovi, karsintakokeiden järjestelyistä vastaa lohkoissa vuorotellen kukin ajokokeita järjestävä 

jäsenyhdistys. Kokeita järjestävien yhdistysten tulisi toimia yhteistyössä siten, että koetta varten 

saataisiin parhaat mahdolliset koemaastot. Karsintakokeet pidetään aina kaikissa neljässä lohkossa 

samaan aikaan, viimeistään yksi (1) viikko ennen piirinmestaruuskoetta. Mikäli jonkin lohkon 

karsintaan on ilmoittautunut niin vähän koiria, ettei määrä oikeuta yhteenkään paikkaan 

mestaruuskokeessa, voivat tuon lohkon koirat osallistua minkä tahansa muun lohkon karsintaan. 

Tällöin koira tulee koiranomistajan toimesta ilmoittaa toisen lohkon karsintaan heti, kun oman 

lohkon koiramäärän riittämättömyys on selvinnyt. Karsintakoe pidetään yksipäiväisenä kokeena. 

 

3. KOKEIDEN ANOMINEN 
 

Kokeiden järjestämisoikeutta on anottava Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitukselta sen kulloinkin 

ilmoittaman ajan puitteissa. Kokeiden anomisesta ja järjestelyistä huolehtii ja vastaa lohkon 

koetoimikunta. 

 
4. OSALLISTUMISOIKEUS 
 

Koiran omistajan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus 

kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella 

vakinaisesti asuvalla omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koira 

voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin karsintakokeeseen. Ilmoittautumiset 

karsintakokeisiin on tehtävä suomenajokoirien koesääntöjen mukaan ko. lohkon kokeen 

järjestäjälle. Koira osallistuu kennelpiirin karsintakokeen lohkojaon mukaisesti siihen lohkoon jossa 

koiran omistaja on kirjoilla. Jos koiralla on useampi omistaja, koira osallistuu sen omistajan 

lohkoon, jonka luokse se on sijoitettu. Koiranomistajan on varattava kokeeseen kaksi (2) 

palkintotuomaria. Harjoittelija ei voi toimia palkintotuomarina. Karsintakokeeseen osallistuvan 

koiran tulee olla palkittu koiranäyttelyssä 15 kk täytettyään vähintään laatumaininnalla hyvä tai 

laatuarvostelun 2. palkinnolla. Sen on edustettava jotakin SAJ:n roduista. Lisäksi koiralla tulee olla 

kaksi (2) AJOK1 oikeuttavaa tulosta, joista vähintään toinen tulee olla paljaalta maalta. Jos 

kumpikaan AJOK1 ei ole kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta tulee koiralla olla palkintosijaan 

oikeuttava tulos kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta. Yksi kahdenviikon AJOK1 –tulos huomioidaan. 
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5. PIIRINMESTARUUSKOKEESEEN PÄÄSEVIEN KOIRIEN MÄÄRÄ 
 

Kultakin lohkolta PM-kokeeseen pääsevien koirien määrä lasketaan karsintakokeisiin osallistuvien 

koirien määrän perusteella. Kerrottavana käytetään lukua 15, ja koiramäärät pyöristetään 

lähimpään kokonaiseen lukuun matematiikan pyöristyssääntöä käyttäen. Laskemisesta vastaa 

valitsijamies.  

 

Esimerkki laskentatavasta: 

Ao. lohkonkokeen koiramäärä yhteensä x 15 jaetaan karsintoihin ilmoitetulla yhteiskoiramäärällä. 

 

 

Etelälohko   9 x 15 : 47 = (2,87)  PM-kokeeseen 3 koiraa 

Kuopion lohko  10 x 15 : 47 = (3,19) PM-kokeeseen 3 koiraa 

Itälohko   8 x 15 : 47 = (2,55)  PM-kokeeseen 3 koiraa 

Pohjoislohko   20 x 15 : 47 = (6,38)  PM-kokeeseen 6 koiraa 

YHTEENSÄ   47 x 15 : 47 = (15,0)  PM kokeessa 15 koiraa 
 

Tulosten perusteella koirat menevät PM-kokeeseen paremmuusjärjestyksessä. Varakoira tulee siltä lohkolta, jolta 

varsinainen koira on estynyt tulemasta. Jos joltakin lohkolta ei ole asettaa varakoiraa, jää varakoira niiltä osin 

määräämättä. Karsintakokeen tulosten selviydyttyä on kokeen järjestäjän nimettävä valituksi tulleet koirat ja 

varakoirat ja kehotettava koiranomistajia ilmoittamaan valitut koirat PM-kokeeseen sääntöjen mukaan. 

 

6. MUUT OHJEET 
 

Näitä sääntöjä koskevat muutosesitykset on tehtävä Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:lle. Näitä sääntöjä 

voidaan muuttaa vain Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. 

 

Sääntömuutos hyväksytty 14.8.2010 Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n ylimääräisessä yleisessä 

kokouksessa ja Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 9.9.2010. Sääntö astuu voimaan 

1.9.2010. 

 

 

 


