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Suur-Savon Kennelpiiri Ry 
 

AJOKOKEIDEN (Ajok) PM-KOKEEN ALUEKARSINTOJEN SÄÄNNÖT 

 

1. Koirat valitaan piirinmestaruuskokeeseen järjestämällä ns. aluekarsinnat. 

 

2. Kennelpiirin alue jaetaan näiden karsintojen järjestämistä varten kolmeen alueeseen.                                                      

 

2.1 Mikkeli, Pertunmaa, Mäntyharju ja Hirvensalmi. 

2.2 Pieksämäki, Kangasniemi, Joroinen ja Heinävesi . 

2.3 Savonlinna, Rantasalmi, Juva, Puumala ja Enonkoski. 

 

3. Aluekarsintakokeet järjestetään yksipäiväisenä kokeena ja koko kennelpiirin alueella 

samanaikaisesti. 

 

4. Osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella, ilmoittautumishetkellä kennelpiirin alueella asuvalla 

 koiranomistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. 

       

 Koiranomistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on. 

 Useamman omistajan koira osallistuu sen alueen karsintaan, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. 

               Osallistujan on oltava SKL:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. 

 

5. Karsintoihin voivat osallistus SAJ:n alaiset rodut. Koiran tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään 

laatuarvostelun arvosanalla H 15kk täytettyään. 

 

6. Ilmoittautuminen aluekarsintakokeeseen katsotaan samalla ilmoittautumiseksi PM-kokeeseen. 

Aluekarsintojen tulosten tultua selville, ilmoittaa aluekarsinnan järjestänyt yhdistys välittömästi 

PM-kokeeseen päässeet koirat piirinmestaruuskokeen järjestäjälle sekä kennelpiirille. 

Mikäli aluekarsinnasta PM-kokeeseen selvinnyt osallistuja ei käytä osallistumisoikeuttaan on tästä 

ilmoitettava välittömästi PM- kokeen järjestäjälle.  

 

7. Aluekarsintakokeen järjestäjän on varauduttava ottamaan kokeeseen 15 koiraa. Mikäli 

ilmoittautuneita on enemmän samalta karsinta-alueelta, voidaan ne hyväksyä kokeeseen, mikäli 

järjestäjät pystyvät hankkimaan tasavertaiset koemaastot suuremmalle koiramäärälle.  
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Mikäli kaikkia ilmoitettuja koiria ei voida ottaa oman alueen karsintakokeeseen, voidaan ne siirtää 

toiseen karsinta-alueeseen. Siirron tulee tapahtua ensisijaisesti vapaaehtoisuuden perusteella ja 

toisaalta maantieteellisin perustein. Suostumuksen siirtymisestä alueesta toiseen antaa aina 

KILPA-ottelun joukkueenjohtaja (valitsijamies). 

 

Mikäli jollakin alueella ei voida karsintakoetta ajokoesääntöjen mukaan järjestää, niin 

mahdollisesti ilmoittautuneet koirat siirretään omistajan suostumuksella toiseen alueeseen. 

 

8. Aluekarsinnasta valitaan 12 koiraa PM-kokeeseen, joka on samalla karsintakoe KILPA-ottelun 

valintakokeeseen (Idän-lohko). Jos osallistuvien koirien määrä on kaikilla alueilla sama, valinta 

suoritetaan tasajakona. Koiramäärien ollessa alueilla erilaiset lasketaan kullekin alueelle koirien 

lukumäärän mukainen prosenttiosuus koirien kokonaismäärästä. 

 

Mikäli koirat valitaan prosentuaalisesti ja koiramäärä on jossain alueessa puolet (0,5) tai enemmän 

pyöristetään koiramäärä ylöspäin, esim. 4,52 = 5 koiraa. Tästä syystä PM-kokeen aluekarsinnoista 

valittava koiramäärä voi olla suurempi kuin kaksitoista koiraa. 

 

9. Karsintakokeiden järjestämisessä noudatetaan yhdistysten välillä vuorottaisperiaatetta. 

 

10. Koirien omistajat hankkivat tarvittaessa palkintotuomarit ja huolehtivat heidän kuljetuksestaan. 

 

          

Näiden sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta päättää Suur-Savon Kennelpiiri ry:n hallitus. 

Hallitus hyväksynyt uudet säännöt 22.6.2018. 

Sääntöä muokattu 15.7.2019 kohdan 2 osalta. 


