
VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI RY:N 
MEJÄ-MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 

 
 
 
 
 
1. Ajankohta ja järjestäminen 
 

Piirinmestaruudesta kilpaillaan vuosittain, ennen Suomenmestaruuskokeen 
ajankohtaa, voittajaluokassa  ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn 
palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. 
Kokeen järjestämisestä huolehtii kennelpiirin MEJÄ-jaosto tai jäljestämiskoetta 
harrastavat piirin jäsenyhdistykset erikseen sovittavan vuorottelun mukaan. 
Muutoin noudatetaan kokeen anomisen ja järjestämisen suhteen SKL-FKK:n 
määräyksiä ja voimassa olevia MEJÄ-sääntöjä. 

 
 
2. Osallistumisoikeus ja karsinta 
 

Piirinmestaruudesta kilpailevat koirat joiden omistajan tai haltijan vakituinen 
asuinpaikka on Varsinais-Suomen Kennelpiirin alueella riippumatta hänen 
edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Yhteisomistuksessa olevan koiran 
pääasiallinen olinpaikka määrittää sen kennelpiirin, jonka mestaruudesta koira voi 
kilpailla. Piirinmestaruudesta voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin alueella.. 
Koiran omistajan/haltijan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen 
jäsen. 
Ilmoittautumisaika kokeeseen päättyy yksi (1) viikko ennen koetta. Kokeeseen 
osallistuu seitsemän (7) koiraa + kaksi (2) varakoiraa. Valinta tapahtuu edellisen 
vuoden Pm-kokeen jälkeen saavuttamien kahden parhaan VOI-luokan tulosten 
keskiarvion perusteella. Tasapisteiden sattuessa otetaan huomioon kolmen parhaan 
tuloksen keskiarvio, mikäli pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee korkein koekohtainen 
pistemäärä. Koiran omistaja toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä jäljennökset 
koepöytäkirjoista. 
Edellisen vuoden piirinmestarilla on suora osallistumisoikeus. 

 
 
3. Kiertopalkinnot ja mitalit 
 

Piiri lahjoittaa kokeeseen kiertopalkinnon, johon voittaneen koiran omistaja on 
velvollinen, omalla kustannuksellaan, kaiverruttamaan vuosiluvun, koiran nimen, 
rekisterinumeron ja omistajan sekä pistemäärän ja palkintosijan. Kiertopalkinnon saa 
omakseen koiranomistaja, jolla on siihen kolme kiinnitystä, jolloin piiri hankkii uuden 
palkinnon. 
Kiertopalkinnon saamiseksi vaaditaan palkintosija.     
Piiri lahjoittaa myös mitalit kolmelle parhaalle. Mitalit jaetaan kokeen yhteydessä ja 
niiden jakamisessa noudatetaan samoja määräyksiä kuin kiertopalkinnon jakamisessa. 

 
 



4. Tuomarit 
 

Koetoimikunta nimeää koeanomuksen yhteydessä kokeeseen tuomarin ja hänelle 
varamiehen, joiden tulee olla Varsinais-Suomen Kennelpiirin ulkopuolelta. Kaikkien 
koirien suoritukset arvostelee sama tuomari 

 
 
5. Suomenmestaruusedustus 
 

Piirinmestaruuskokeen voittaja edustaa Varsinais-Suomen Kennelpiiriä SM-kokeessa. 
Pm-kokeessa toiseksi tullut on 1. varakoira ja kolmanneksi tullut on 2. varakoira 
tarvittaessa. Piiri huolehtii koirien ilmoittautumisesta SM-kokeeseen, kuten myös 
ilmoittautumismaksusta. Mikäli piirinmestarilla on osallistumisoikeus SM-
loppukilpailuun, edustaa piiriä ensimmäinen varakoira. Jos Pm-koetta ei voida pitää 
jäljestämistoiminnanohjaaja valitsee edustajat. 

 
 
6. Muutokset 
 

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallitus. 
 
 
 
 
 
 
 
Hyväksytty Lounais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 19.10.2009. 
Nämä säännöt astuvat voimaan koekaudella 2010 ja korvaavat kaikki aikaisemmat MEJÄ-
mestaruuskokeen säännöt. 


