SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ ry.
HIRVSeniorikisan järjestämisohje
Järjestämisohje hyväksytty SPJ: n hallituksessa 20.2.2016.
Senioriikäisten käyttökoirien esille saamiseksi päätettiin perustaa vanhoille karjalankarhukoirille omat
haukut. Niissä kilpaillaan voimassa olevien hirvenhaukkukokeiden sääntöjen ja niihin sisältyvien ohjeiden
mukaan. Hallituksen päätöksellä 2.12.2012 kisa laajennettiin koskemaan myös hirveä haukkuvia
suomenpystykorvia ja pohjanpystykorvia.
1. Seniorikisasta vastaa Suomen Pystykorvajärjestö ry. Se siirtää asiasta sovittuaan kisan järjestelytehtävät
kyseessä olevan kennelpiirin jäsenyhdistyksille tai rotua harrastaville yhdistyksille, jotka ovat SPJ: n
jäsenyhdistyksiä. Kisa järjestetään lohkoittain kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden lohkojakoa
noudattaen. Mikäli halukasta järjestäjää ei vuorossa olevalta lohkolta löydy, voidaan järjestelytehtäviä
tarjota jollekin toiselle lohkolle.
2. Kisa järjestetään vuosittain yksipäiväisenä, ajankohdan määrää järjestäjä neuvoteltuaan SPJ: n kanssa.
3. Seniorikisan järjestävä yhdistys lähettää koeanomuksen alueensa kennelpiirille viimeistään
kilpailuvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Kennelpiiri lähettää koeanomuksen lausunnollaan
varustettuna Pystykorvajärjestölle. Kokeen järjestäjä konsultoi rotujärjestöä/ karhukoirajaostoa kokeen
hakuvaiheessa. Koeanomus on täytettävä huolellisesti, tarvittaessa sitä täydennetään seniorikisan
vaatimilla erikoistiedoilla. SPJ: n karjalankarhukoirajaosto nimeää kilpailun ylituomarin ja hänen
varamiehensä. Karhukoirajaosto voi nimetä lähiseudulta vuosittain edustajan kilpailutoimikuntaan.
Seniorikisan osanottomaksuna noudatetaan kennelliiton määräämää osallistusmismaksua yksipäiväisiin
SM kisoihin
4. Seniorikisaan osallistuvan koiran on täytettävä kuluvan kalenterivuoden aikana vähintään 10 vuotta.
Kilpailuun valitaan 12 senioriikäistä karjalankarhukoiraa, suomenpystykorvaa tai pohjanpystykorvaa
sekä edellisen vuoden voittaja. Lisäksi kisaan valitaan 2 varakoiraa. Kisaan tulee ilmoittautua kirjallisesti
viimeistään 10 vuorokautta ennen määrättyä kilpailun alkamisajankohtaa.
Koirien valinnan seniorikisaan suorittaa kilpailutoimikunta saapuneitten ilmoittautumisten perusteella.
Koirat valitaan kisaan seuraavassa järjestyksessä.
1. Kuluvan kauden HIRV1 tuloksen perusteella
2. Edelliskauden HIRV1 tuloksen perusteella
3. Kuluvalla kaudella kokeessa käyneet tuloksesta riippumatta
4. Viimeisimmän haukutun HIRV1 tuloksen perusteella

5. Koiranomistaja ilmoittaa koiransa kisan järjestävälle kilpailutoimikunnalle. Samalla hän ilmoittaa
ryhmätuomarikelpoisen tuomarin nimen, jonka hän tuo mukanaan kilpailupaikalle koetoimikunnan
käyttöön. Kilpailutoimikunta on velvollinen ilmoittamaan riittävän ajoissa seniorikisan ilmoittautuneille

sinne valittujen koirien nimet pisteineen. Samalla se antaa yleiset ohjeet, kuten esim. riittävän opastuksen
kilpailupaikalle ja osanottomaksun suorittamistavan.
6. Kisan palkintotuomareiden on oltava kokeneita hirvenhaukkukokeiden palkintotuomareita. Järjestäjä
hankkii toisen tuomarin ja mahdollisen maastooppaan.
7. Seniorikisan voittaja on koira, jolla on kilpailun paras pistemäärä. Tasatuloksessa voittaja ratkaistaan
hirvenhaukkukokeen sääntöjen kyseistä ohjetta noudattaen.
8. Kisan taloudesta vastaa kilpailutoimikunta. Järjestäjä vastaa kaikkien kilpailutapahtumaan liittyvien
asianosaisten muonituksesta ja sitä tarvitsevien majoituksesta. Tämän lisäksi kilpailutoimikunta maksaa
matkakorvauksen kulloisenkin järjestön vuosikokouksen hyväksymän kilometrikorvauksen mukaan vain
kisan ylituomarille. Jokaisen kisaan hyväksytyn koiran omistajalta peritään osanottomaksu. SPJ tukee
seniorikisan järjestelyjä.
9. Karhukoirajaosto hakee järjestelyvuorossa oleva lohkon sisältä kisalle järjestäjän yhdessä.
Kulloinenkin järjestäjä on selvitettävä hyvissä ajoin, vähintään kaksi vuotta ennen kisan
järjestämisajankohtaa, jotta valmistautumiseen kilpailua varten jää riittävästi aikaa. Olosuhteiden sitä
vaatiessa, lohkot voivat keskenään sopimalla vaihtaa järjestämisvuoroja.
10. Näitä ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä karhukoirajaostolle, joka muutokset valmisteltuaan
esittää ne hyväksyttäväksi SPJ: n hallitukselle.

