
 
 

Hirvenhaukkukokeiden piirinmestaruuskokeen säännöt 
 
1. Kennelpiirin hallitus myöntää pm-kokeen järjestämisoikeuden anomusten 
perusteella jäsenseuralle/-seuroille. Lupaa myönnettäessä kiinnitetään huomiota 
järjestäjien edellytyksiin varata asianmukaiset koemaastot, toimihenkilöt, 
kilpailukeskus ruokailutiloineen ja omata riittävä kokemus kokeiden järjestämiseen. 
Järjestäjien suhteen huomioidaan vuorotteluperiaatetta. 
 
2. Kokeen ylituomarin määrää kennelpiirin hallitus hirvikoirajaoston esityksestä. 
 
3. Kokeessa noudatetaan voimassaolevia hirvenhaukkukokeiden sääntöjä. 
 
4. Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. 
Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen 
ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja 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. 
 
5. Koe järjestetään syys-lokakuun aikana. 
 
6. Koiranomistaja on velvollinen hankkimaan tarvittavan määrän palkintotuomareita ja 
huolehtimaan heidän kuljetuksestaan kilpailukeskukseen. 
 
7. Kokeiden järjestäjien on perittävä osanottajilta kohtuullinen osanottomaksu, johon 
sisältyy koiranomistajien ja palkintotuomareiden ruokailu. Osanottomaksun 
enimmäismäärän määrää kennelpiirin hallitus hirvikoirajaoston esityksestä. 
 
8. Pm-kokeeseen valitaan aluekarsintojen perusteella nartuista sekä uroksista kolme 
(3) ensimmäistä koiraa kustakin lohkosta ja lisäksi kolme (3) narttua ja kolme (3) urosta 
aluekarsintatulosten perusteella sekä edellisen vuoden piirinmestarit eli yhteensä 
kolmetoista (13) koiraa urosten sekä narttujen piirinmestaruuskokeisiin eli yhteensä 
26. Varakoiriksi nimetään parhaan pistemäärän saavuttanut valintojen ulkopuolelle 
jäänyt narttu sekä uros. 
 
9. PM-kokeen kaksi parasta narttua valitaan suoraan Mestaritar ottelun idänlohkoon ja 
kaksi parasta urosta Hirvimestaruus ottelun idänlohkoon. Kolmannen valittavan koiran 
kohdalla valitsijamies voi käyttää harkintaa, joka perustuu kuluvan kauden 
koetuloksiin. Valittavien koirien on osallistuttava valintakokeeseen kuluvalla kaudella. 
Karjalan karhukoirille järjestetään erilliset piirivalinnat. 



 
10. Kokeeseen osallistuvan koiran on ulkomuodollisesti täytettävä käyttövalion 
vähimmäisvaatimus. (Laatuarvostelussa H palkinto 15 kuukautta täyttäneenä). 
 
11. Nämä säännöt tulevat voimaan heti kun kennelpiirin hallitus on ne hyväksynyt. 
 
 
 
Nämä säännöt on hyväksytty Suur-Savon kennelpiirin hallituksessa 29.3.1998. 
Tehdyt muutokset hyväksytty Suur-Savon kennelpiirin hallituksessa 23.4.2006. 
Tehdyt muutokset astuvat voimaan heti Suur-Savon kennelpiirin hallituksen hyväksymisen jälkeen (kesä 
2007). 
Nämä säännöt on hyväksytty Suur-Savon kennelpiirin hallituksessa 27.2.2013. 
Tehdyt muutokset hyväksytty Suur-Savon kennelpiirin hallituksessa 30.3.2014. 
Tehdyt muutokset hyväksytty Suur-Savon kennelpiirin hallituksessa 1.3.2018. 
 
 


