MEJÄ-MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT
Säännöt tulevat voimaan 30.6.2015

1§

Mestaruuskoe järjestetään vuosittain ja mestaruuskoepaikka valitaan ennen kokeen
anomista. Koe, jossa em. kilpailu käydään, voi olla Parsonrussellinterrierit ry:n yksin
järjestämä tai jonkun toisen yhdistyksen kanssa järjestetyssä kokeessa. Kilpailu on virallinen
MEJÄ-koe, jossa noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä metsästyskoirien
jäljestämiskoesääntöjä. Osallistumisoikeus on parsonrussellinterrierillä, jonka yksikin
omistaja on Parsonrussellinterrierit ry:n jäsen. Mestaruuskoe käydään VOI-luokassa.

2§

Mestaruuskokeeseen otetaan koirakot ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittautuneita
koirakoita edellisen vuoden mestari mukaan lukien on enemmän kuin VOI-jälkiä, suoritetaan
karsinta.
Karsinnan pisteisiin otetaan huomioon tulokset, jotka on saavutettu edellisen
kalenterivuoden 1.4. alkaen ja ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.
Pistelaskussa mukaan otetaan kahden parhaan kokeen pisteiden keskiarvo ensisijaisesti VOIluokasta ja seuraavaksi AVO-luokasta. Mikäli kaksi koiraa on tasapisteissä, otetaan huomioon
kolmen parhaan kokeen keskiarvo. Mikäli vielä ollaan tasapisteissä, ratkaisee karsinnassa
käytettyjen koetulosten mukainen sijoitus. Mikäli edelleen ollaan tasapisteissä, valitsee arpa.
Kokeeseen valinnan tai arvonnan tekee kokeen järjestävä toimikunta PRT ry:n
koetoimikunnan hyväksynnällä.

3§

Vuoden MEJÄ-mestari on koira, joka saavuttaa voittajaluokan palkintosijan korkeimmilla
pisteillä. Pisteiden mennessä tasan tuomari ratkaisee mestarin. Mestaruuskokeessa voi
kilpailla niin monta VOI-luokan koirakkoa, kun VOI-jälkiä on kokeessa.

4§

MEJÄ-mestarin tulee huolehtia kiertopalkinnosta seuraavaan mestaruuskokeeseen asti ja
toimittaa palkinto tällöin kilpailupaikalle. Mikäli mestaria ei valita, PRT ry:n koetoimikunta
huolehtii palkinnosta seuraavaan mestaruuskokeeseen asti. Palkinto kiertää siihen saakka,
kunnes sama koira voittaa mestaruuden kolmannen kerran, jolloin koiran omistaja saa

palkinnon omakseen. Täysi kansio jää yhdistykselle. Parsonrussellinterrierit ry hankkii
tarvittaessa uudet kiertopalkinnot ja kansiot.

5§

MEJÄ-mestari –tittelin saanut koira on oikeutettu osallistumaan seuraavan vuoden rodun
MEJÄ-mestaruuskokeeseen.
MEJÄ-mestari on oikeutettu edustamaan Parsonrussellinterrierit ry:tä seuraavan vuoden
virallisissa tai epävirallisissa Terrierien MEJÄ-mestaruuskokeissa. Jos mestari on estynyt
osallistumasta kokeisiin, osallistumisoikeus siirtyy seuraavaksi eniten pisteitä saaneelle
koiralle. Jos tämäkin on estynyt, osallistumisoikeus siirtyy aina seuraavalle niin pitkälle, kuin
voittajaluokassa on tuloksen saaneita koirakoita. Jos edustajaa ei löydy, voi PRT ry:n
koetoimikunta ehdottaa yhdistyksen hallitukselle edustuskoirakkoa. Ilmoittautuminen em.
kokeisiin on tehtävä ilmoittautumisajan puitteissa kirjallisesti noudattaen järjestäjien ohjeita.

6§

Mestaruuskokeen yhteydessä voivat kilpailla mestaruusluokan ulkopuolella AVO- ja VOIluokan koirat. Yhdistyksen jäsenten omistamat parsonrussellinterrierit ovat tällöin etusijalla.
Nämä koepaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että kaikille voidaan taata
riittävän kokenut jälkipari.

7§

Mestaruuskokeen sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan Parsonrussellinterrierit ry:n
hallituksen päätöksellä.

