VARSINAIS – SUOMEN KENNELPIIRI RY:N
JÄNIKSENAJO – AJOK – KARSINTAKOKEEN SÄÄNNÖT SUOMEN AJOKOIRILLE
voimassa v. 20151. Ajankohta ja järjestäminen
Koe on suomenajokoirien karsintakoe etelän lohkon valintakokeeseen. Karsintakokeessa kilpaillaan
vuosittain, viimeistään yksi ( 1 ) viikko ennen etelän lohkon valintakoetta. Karsintakoe järjestetään
yksipäiväisenä. Kokeen järjestämisestä vastaa Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry. Muutoin
noudatetaan kokeen anomisen ja järjestämisen suhteen SKL – FKK:n määräyksiä ja voimassa olevia
valtakunnallisen kilpaottelun kennelpiirien karsintakokeiden järjestämissääntöä ja ajokokeen sääntöjä.

2. Osallistumisoikeus
Karsintakokeessa 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
karsintakokeessa koira voi kilpailla. Karsintakokeessa voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin
alueella. Koiran omistajan/haltijan on oltava SKL – FKK: n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Karsintakokeeseen valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön
hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15
kuukautta täytettyään
Koiran tulee olla saavuttanut vähintään yksi ensimmäinen (1.) palkinto ajokokeessa
ilmoittautumisajankohtaan mennessä.

3. Muita määräyksiä
Karsintakokeessa koirien valintaperusteena käytetään ko. kokeen tulosjärjestystä.
Kaikissa karsintakokeissa noudatetaan KILPA-ottelun tasapelisääntöä.
Karsintakokeen voittaa korkeimman pistemäärän saavuttanut koira.
Yksipäiväisessä karsintakokeessa tasatuloksen sattuessa karsintakokeen voittaa koira, jolla on
paremmat ominaisuuspisteet huonommassa koe-erässä. Jos vieläkin tulos on tasan, voittaja
ratkaistaan arvalla. Muidenkin tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia.
Koiran ohjaaja ilmoittautuu kirjallisesti kokeeseen ja ehdottaa maastoa johon on hankkinut
asianmukaisen käyttöluvan sekä kahta palkintotuomaria joilta on tarkistanut tuomarioikeudet.
Koetoimikunta päättää maastojen ja tuomareiden valinnasta.

4. Muutokset
Näihin sääntöihin voi muutoksia tehdä Varsinais- Suomen Kennelpiiri ry:n hallitus.
Hyväksytty Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 14.04.2014
??.??.2014.
Nämä säännöt astuvat voimaan vuoden 2015 alussa ja kumoavat kaikki aikaisemmat jänisajo -AJOK karsintakokeen säännöt.

VARSINAIS-SUOMEN KENNELPIIRI RY:N
KETUNAJO – KEAJ – KARSINTAKOKEEN SÄÄNNÖT SUOMEN AJOKOIRILLE
voimassa v. 20151. Ajankohta ja järjestäminen
Koe on suomenajokoirien karsintakoe etelän lohkon valintakokeeseen. Karsintakokeessa
kilpaillaan vuosittain, viimeistään yksi ( 1 ) viikko ennen etelän lohkon valintakoetta.
Karsintakoe järjestetään yksipäiväisenä. Kokeen järjestämisestä vastaa Lounais-Suomen
Ajokoirayhdistys ry. Muutoin noudatetaan kokeen anomisen ja järjestämisen suhteen SKL –
FKK:n määräyksiä ja voimassa olevia valtakunnallisen Kettukilpa-ottelun kennelpiirien
karsintakokeiden järjestämissääntöä ja ajokokeen sääntöjä.
2. Osallistumisoikeus
Karsintakokeessa 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. Koiran omistajan/haltijan on oltava SKL – FKK: n tai kennelpiirin
jäsenyhdistyksen jäsen. Karsintakokeessa voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin alueella.
Koiran omistajan/haltijan on oltava SKL – FKK: n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.
Karsintakokeeseen valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön
hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15
kuukautta täytettyään
Koiran tulee olla saavuttanut vähintään yksi ensimmäinen (KEAJ 1.) palkinto ketunajokokeessa
ilmoittautumisajankohtaan mennessä.

3. Muita määräyksiä
Karsintakokeen voittaa korkeimman pistemäärän saavuttanut koira.
Karsintakokeessa tasatuloksen sattuessa karsintakokeen voittaa koira, jolla on korkein ansiopisteiden
yhteismäärä. Jos vieläkin tulos on tasan, voittaja ratkaistaan arvalla. Muidenkin valittavien koirien
tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia.
Koiran ohjaaja ilmoittautuu kirjallisesti kokeeseen ja ehdottaa maastoa johon on hankkinut
asianmukaisen käyttöluvan sekä kahta palkintotuomaria joilta on tarkistanut tuomarioikeudet.
Koetoimikunta päättää maastojen ja tuomareiden valinnasta.

4. Muutokset
Näihin sääntöihin voi muutoksia tehdä Varsinais- Suomen Kennelpiiri ry:n hallitus.
Hyväksytty Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n hallituksen kokouksessa 14.04.2014
??.??.2014.
Nämä säännöt astuvat voimaan vuoden 2015 alusta ja kumoavat kaikki aikaisemmat ketunajo -KEAJ mestaruuskokeen säännöt.

