
 

 

Kä yttö bässetit ry, Yhdistyksen Ajömestäri.  

 

Yhdistyksen Ajomestari. Säännöt hyväksytty 7.8.2017. 

Mukaan luettavat pisteet määräytyvät seuraavasti: 

 Korkeintaan kolmen DRAJ-koetuloksen, jotka on saavutettu kahden tai useamman eri kennelpiirin 
kokeissa, yhteenlaskettu pistemäärä. 

o Palkintoluokkaan oikeuttava tulos (AVO3-1, VOI3-1), nollatulosta ei lasketa (AVO0, VOI0). 
Yksiluokkaisena kokeena vastaavasti DRAJ3-1 vs DRAJ0. 

o Myös ”pitkän kokeen” tulos huomioidaan 
o BASA-kisojen pisteet lasketaan 1.5-kertaisina em. palkintoluokkasääntö huomioiden. 
o Näissä säännöissä vain Suomessa saavutetut tulokset huomioidaan (ml. Ahvenanmaa). 

 tulokset on saavutettu vuosikokousta edeltävältä koekaudelta (20.8.-28./29.2.) 

 koiran omistajan tulee olla Käyttöbassetit ry:n jäsen mukaan luettavien kolmen kokeen aikana. 

 Kokeiden välin on oltava vähintään 3 vuorokautta 
o Siis koekäyntien, ml. mahdolliset nollat. 
o Jos väli on lyhyempi niin kumpikaan/mikään näistä tuloksista ei kelpaa. 
o Esim. jos koe tiistaina, ke-to huilia kokeista ja perjantai voi olla taas koepäivä 
o Jos BASA-kisa muutetaan kaksipäiväiseksi niin tämä sääntökohta ei päde BASA:an osallistuvien 

kohdalla ko. viikonloppuna. 
o Tässä tapauksessa vain toinen tulos hyväksytään kertoimella mukaan, toinen sellaisenaan 

(palkintotulosvaatimus huomioiden). 

 TOP 5-seuranta Yhdistyksen kotisivuilla 
o Pisteiden laskenta ja tilastointi automaattisesti yhdistyksen puolesta. 
o Näytetään listassa lyhyesti koiran nimi – koekäyntien määrä – yhteispisteet 
o Jäsenen koira on mukana listauksissa ja tittelintavoittelussa heti ensimmäisestä tuloksesta 

lähtien 
 Mikäli koira jostain syystä puuttuu listalta niin omistaja on oikaisuvelvollinen 

viimeistään vuosikokousta edeltävänä maanantaina. Muussa tapauksessa tulokset 
senhetkisillä tiedoilla jäävät voimaan. 

 Paras palkitaan vuosikokouksessa 
o muistopalkinto (jaetaan aina pisteissä parhaalle) 
o Kiertopalkinto ao. edellytykset täyttävälle Yhdistyksen Ajomestarille 
o Kiertopalkinnon saa omakseen, jos sama omistaja voittaa Yhdistyksen Ajomestarin tittelin 

viidennen kerran ja voitot on saavutettu vähintään kahdella eri koiralla. 

 Yhdistyksen Ajomestarilta edellytetään parhaiden pisteiden lisäksi 
o Suomen käyttövalionarvoon vaadittu näyttelytulos (vähintään Hyvä – H yli 15 kk ikäisenä). 
o Näyttelytulos saa olla koekauden ulkopuolelta, jopa aiemmilta vuosilta. 
o Pelkillä avoimen luokan tuloksilla ei voi saada Yhdistyksen Ajomestarin titteliä. 
o Jos ajokoe muuttuu yksiluokkaiseksi niin Yhdistyksen ajomestarilta vaaditaan vähintään yksi 

DRAJ1-tulos (vrt. pelkillä AVO-tuloksilla ei voi voittaa). 
 Tämän tuloksen ei tarvitse olla kuluvalta koekaudelta. 
 Siirtymäkaudella VOI1 korvaa DRAJ1, AVO1 ei riitä (ideana kaksi ajoa). 

 Tasatuloksessa BASA-kisoissa paremmin menestynyt voittaa (ml. nollatulos). Muussa tapauksessa arpa 
ratkaisee voittajan. 

 Näitä sääntöjä voi yhdistyksen hallituksen päätöksellä muuttaa milloin vain. 


