
JUNIORIMESTARIOTTELUN SÄÄNNÖT

1 § Juniorimestariottelu on Suomen Harmaakoirajärjestöön kuuluvien hirvikoirarotujen valtakunnallinen
kilpailu, joka on tarkoitettu koirille, jotka ovat kuluvan koekauden marraskuun lopussa alle 30 kuukautta.
Tässä ottelussa kilpaillaan koirakohtaisesta paremmuudesta Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben
ry:n vahvistamien hirvenhaukkukoe sääntöjen sekä näiden sääntöjen mukaisesti.

2 § Juniorimestariottelun järjestämistä varten maa jaetaan neljään lohkoon:
POHJAN LOHKO: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kennelpiirit.
LÄNNEN LOHKO: Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan ja

Ahvenanmaan kennelpiirit.
IDÄN LOHKO: Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Suur-Savon ja Keski-Suomen

kennelpiirit.
ETELÄN LOHKO: Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen, Salpausselän, Helsingin seudun,

Uudenmaan ja Kymen kennelpiirit.

3 § Juniorimestariottelu toimeenpannaan vuorollaan seuraavassa järjestyksessä: Idän-, Pohjan-, Lännen ja
Etelän lohkoilla, joissa noudatetaan näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua järjestystä siten, että Etelä-Hämeen
ja Salpausselän sekä Uudenmaan ja Helsingin seudun kennelpiirit järjestävät ottelun yhdessä.
Ahvenanmaan kennelpiiri ei Juniorimestariottelua järjestä. Mikäli jonkin kennelpiirin alueella ei ottelua
vuorollaan voida järjestää, voidaan se Suomen Harmaahirvikoirajärjestö r.y:n hallituksen päätöksellä siirtää
toisessa kennelpiirissä järjestettäväksi. Juniorimestariottelu järjestetään yksi (1) päiväisenä kilpailuna
kulumassa olevan vuoden loka-marraskuun aikana.

4 § Juniorimestariottelun toimeenpanoluvan myöntää se kennelpiiri, jonka alueella koe suoritetaan. Anomus
tehdään Omakoirassa maaliskuun loppuun mennessä.

5 § Juniorimestariotteluun valitaan kultakin lohkolta kaksi (2) parasta koiraa. Lisäksi valitaan koko maasta
neljä (4) koiraa tulosten perusteella kaikkien lohkojen tulokset huomioiden. Siten otteluun pääsee suoraan
yhteensä kahdeksan (8) lohkojen parasta ja lisäksi neljä (4) koiraa koko maan tulokset huomioiden eli
yhteensä kaksitoista (12) koiraa. Koirien omistajien on oltava rotujärjestön jäsen.

Lohkon puheenjohtajana toimii sen kennelpiirin valitsijamies, jonka alueella kyseisen vuoden
Hirvimestaruusottelun lohkon valintakoe pidetään. Lohkojen puheenjohtajat ilmoittavat järjestäjälle otteluun
osallistuvat koirat.

Kultakin lohkolta nimetään kahden varsinaisen edustajan lisäksi neljä (4) koiraa ehdolle valittavaksi tulosten
perusteella eli yhteensä 16 varakoiraa koko maasta. Näistä varakoirista ottelun järjestäjä valitsee neljä (4)
tulosten perusteella ja tarvittaessa varakoiria tulosjärjestyksessä.

Tulosjärjestystä muodostettaessa kunkin koiran yhteistulokseen lasketaan mukaan kolme (3) koetta
(tulosta), joihin hyväksytään enintään 1 koko kauden kokeesta ja enintään 1 edelliseltä kaudelta.

Tasapisteiden sattuessa nuorempi koira menee vanhemman edelle järjestystä muodostettaessa.

Koirien näyttely- ja koetulokset on ilmoitettava oman kennelpiirin valitsijamiehelle kuusi vuorokautta ennen
juniorimestariottelua, jolloin myös päättyy viimeinen tuloksentekomahdollisuus. Esim. jos ottelu pidetään
perjantaina, niin edellisenä lauantaina voi vielä yrittää tulosta. Valitulla koiralla on oltava näyttelystä
vähintään laatuarvostelu HYVÄ.

Ilmoittautumisaika otteluun päättyy viisi vuorokautta ennen ottelua. Kutakin otteluun hyväksyttyä koiraa
kohden on ilmoitettava ryhmätuomarikelpoinen palkintotuomari. Ottelussa ei saa toimia tuomarina
kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja, haltija tai omistajan/haltijan perheenjäsen.

Ottelun järjestäjä ilmoittaa koiranomistajien lisäksi myös valitsijamiehille otteluun päässeet koirat.

6 § Juniorimestariotteluun osallistuvilta koirilta peritään osallistumismaksu, jonka suuruuden vahvistaa
koeluvan myöntäneen kennelpiirin hallitus. Rotujärjestö avustaa ottelun järjestäjää erikseen määräämällään
summalla. (2000,00 hallituksen päätös 11.2 .2017)

7 § Juniorimestariottelun järjestämisessä noudatetaan SHHJ:n mahdollisesti erikseen antamia lisäohjeita
arvokisojen tiedottamisesta ja yleisistä järjestelyistä.
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