SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY

Rotumestaruuskilpailuiden järjestämisohje
1. Tarkoitus
Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että belgianpaimenkoirien rotumestaruuskilpailut järjestetään arvokkaalla,
rehdillä ja laadukkaalla tavalla sekä kilpailijoiden, järjestäjien, SBPKY:n, sponsoreiden ja yleisön näkökulmasta.
Osallistuakseen rotumestaruuskilpailuihin, osallistujan tulee olla yhdistyksen (SBPKY ry:n) jäsen. Järjestäjän
vastuulla tarkistaa osallistujien jäsenyydet.

2. Yleistä
Koelajit, joissa rotumestaruus jaetaan, ovat palveluskoirakokeet (etsintä, haku, IPO, jälki ja viesti), sekä FH,
mondioring, valjakkohiihto, agility, tottelevaisuuskoe ja niihin liittyvät joukkuekilpailut.
Rotumestaruuskilpailut käydään kunkin lajin ylimmässä luokassa, valjakkohiihdossa kaikissa palveluskoiraliiton
naruluokissa osallistujien perusteella. Agilityn rotumestaruuden voittaa agility- ja hyppyradalta parhaimman
hyväksytyn yhteistuloksen tehnyt koirakko.
Rotumestaruuteen vaaditaan vähintään hyväksytty tulos, jolloin voittajalle annetaan rotumestaruustitteli RM.
Osallistumiseen ei vaadita aikaisempaa kilpailemista ylemmissä luokissa.
RM–titteli myönnetään, mikäli kilpailun luokkaan on osallistunut vähintään kolme koirakkoa. PK-kokeiden kaikki
kesälajit on pyrittävä pitämään samanaikaisesti IPO:a ja FH:ta lukuunottamatta.
Sekä kilpailuiden avaamisen, että päättämisen palkinnonjakoineen, tulee olla mestaruuskilpailuiden arvoiset.
Kilpailupaikalle SBPKY ry:tä edustamaan pyritään saamaan joku yhdistyksen toimihenkilöistä.

3. Kilpailuiden anominen
Kilpailuvuotta edeltävänä syksynä SBPKY ry kartoittaa mahdolliset kilpailuiden järjestämispaikkakunnat ja valitsee
järjestyspaikkakunnan / järjestäjän. SBPKY voi myös valita järjestäjäksi myös muun yhdistyksen kuin sen oman
paikallisosaston.
Kilpailutoimikunta nimeää koetoimitsijan. Koetoimitsija kokoaa ja nimeää kilpailutoimikunnan.
Kilpailutoimikunta voidaan koota SBPKY ry:n paikallisosastosta tai alueryhmittymästä, paikkakunnalla toimivan
koirayhdistyksen hallituksesta tai se voi olla vapaasti nimetty toimikunta.
Kilpailutoimikunta ilmoitetaan SBPKY ry:n koe- ja kilpailuvastaavalle.
Kilpailuiden viralliseksi järjestäjäksi nimetään SBPKY ry. Ennen kilpailuiden anomista tulee neuvotella SBPKY:n
johtokunnan kanssa kilpailuiden ajankohdasta.
Koetoimitsija laatii kilpailuanomuksen viimeistään kaksi viikkoa ennen SKL ry:n / SPKL ry:n viimeisiä anomusten
jättöpäiviä ja lähettää sen koe- ja kilpailuvastaavalle, joka toimittaa sen SBPKY ry:n puheenjohtajalle
allekirjoitettavaksi. Ennen kilpailuanomuksen täyttöä on koe- ja kilpailuvastaavan kanssa neuvoteltava siitä, kuka
kutsutaan kilpailuiden ylituomariksi, sekä mahdollisista rajoituksista.
Kilpailuun osallistuvien koirakoiden määrää ei saa rajoittaa, mutta tarvittaessa voidaan maasto-osuuteen
pääsemiseksi asettaa rajoitus, jolloin karsinta tapahtuu tottelevaisuuden perusteella. Rajoitus ei saa olla
vähempää kuin 10 koiraa / laji / luokka.

4. Talous
Mikäli SBPKY on ulkoistanut kilpailuiden järjestämisen muulle yhdistykselle, tällöin tämä yhdistys vastaa
taloudesta SBPKY:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
SBPKY:n toimiessa kilpailuiden järjestäjänä kilpailutoimikunta tekee kilpailusta talousarvion, joka toimitetaan
SBPKY ry:n johtokunnalle hyväksyttäväksi kolme kuukautta ennen kilpailua. SBPKY ry päättää
rotumestaruuskilpailuiden
osallistumismaksut
talousarvionsa
laatimisen
yhteydessä.
Kilpailuiden
rotumestaruusmitalit, jotka SBPKY ry:n palkintovastaava hankkii, maksaa SBPKY ry. Kaikki muut kulut kuuluvat
kilpailutoimikunnalle ellei toisin sovita.
Tuomareiden ja virallisten avustajien korvauksissa noudatetaan SKL ry:n / SPKL ry:n / SBPKY ry:n
korvausperiaatteita. Muille toimihenkilöille ei ole pakko maksaa kulukorvauksia.
Kilpailuista kertynyt tuotto jää kokonaan kilpailutoimikunnalle. SBPKY ry vastaa kohtuullisesta tappiosta vain
saatuaan kilpailuiden talousarvion ajallaan. Tuloslaskelma tulee toimittaa SBPKY ry:n johtokunnalle viimeistään
kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta.

5. Palkinnot
Rotumestaruusmitalit jaetaan jokaisen lajin kolmelle parhaalle koirakolle sekä joukkuekilpailun voittaneen
joukkueen jäsenille niissä lajeissa ja luokissa missä rotumestaruudesta kilpaillaan. SBPKY ry:n palkintovastaava
hankkii mitalit ja toimittaa ne kilpailupaikalle. Hän huolehtii paikalle myös mahdolliset kiertopalkinnot. Seuraavaa
vuotta ajatellen kilpailutoimikunta ilmoittaa kirjallisesti koe- ja kilpailuvastaavalle sekä palkintovastaavalle
kiertopalkinnot voittaneet / vastaanottaneet koirakot.
Sponsoreilta tulevien palkintojen tilauksen hoitaa kyseisestä lajista vastaavan toimikunnan puheenjohtaja. Hänen
tulee olla palkintotilaukseen liittyen yhteydessä yhdistyksen sponsorivastaavaan vähintään 6 viikkoa kuukautta
ennen tapahtumaa.
Kilpailutoimikunta voi halutessaan jakaa kilpailussa myös muita palkintoja. Jos kilpailussa / kokeessa kilpaillaan
muustakin kuin rotumestaruudesta, kilpailutoimikunta hankkii ja jakaa palkinnot koe- / kilpailulajin tavanomaisen
käytännön mukaan. Toivottavaa olisi palkita kaikki osanottajat kunniakirjalla.

6. Tuomarit
Kilpailuiden ylituomarin kutsuu kilpailutoimikunta neuvoteltuaan asiasta koe- ja kilpailuvastaavan kanssa.
Palkintotuomarit ja muut tarvittavat viralliset toimihenkilöt nimeää kilpailutoimikunta.
Suojelukokeessa tulee käyttää kahta kilpailuavustajaa, koska kyseessä on mestaruuskilpailut. Koetoimitsijan tulee
olla heitä valitessaan yhteydessä SBPKY ry:n suojeluyhdyshenkilöön.
Kilpailussa on hyvä käyttää mahdollisuuksien mukaan lähialueen tuomareita matkakulujen minimoimiseksi.

7. Tiedottaminen
Kilpailuista laitetaan erillinen ilmoitus Belgianpaimenkoirat -lehteen. Ilmoituksen koko on yksi sivu ja se on
kilpailutoimikunnalle ilmainen. Kilpailutoimikunta toimittaa lehden päätoimittajalle valmiiksi tehdyn ilmoituksen
lehden aineiston jättöpäivään mennessä.
Osallistujille lähetetään kutsukirje, jossa on tarvittavaa tietoa kilpailusta (esim. ajo-ohje).

Kilpailutoimikunta nimeää henkilöt, jotka kirjoittavat kilpailusta artikkelin Belgianpaimenkoirat -lehteen,
toimittavat tulokset päätoimittajalle, yhdistyksen internet -sivujen päivittäjälle ja valokuvaavat kilpailut.

8. Sponsorit
Kilpailuiden järjestäjän on huolehdittava siitä, että yhdistyksen sponsorit saavat sopimuksen mukaisesti
näkyvyyttä. Esim. palkintojen jaossa sponsoreiden näkyminen valokuvissa ym.
Kilpailuiden järjestäjä ei saa hyväksyä tapahtumaan SBPKY:n sponsorisopimusten vastaisia sponsoreita.
Tarvittaessa yhdistyksen sponsorivastaava ohjeistaa tätä kohtaa tarkemmin.

9. Joukkuekilpailut
Joukkueet voidaan nimetä vapaasti joko paikallisosaston tai muun alueellisen nimen mukaan tai kennelin nimellä.
Joukkuemestaruus jaetaan kansallisissa lajeissa sekä IPO:ssa erikseen.

IPO-joukkuekilpailu
Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä voittajaluokan koiraa, Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla sen
kolmen parhaan koirakon pisteet yhteen. Mikäli joukkueiden pisteet menevät tasan, tarkaisevat C -osuuden
pisteet.

PK-joukkuekilpailu
Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä voittajaluokan koiraa. Joukkue voi koostua eri PK –lajien kilpailijoista.
Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla sen kolmen parhaan koirakon pisteet yhteen. Mikäli joukkueiden
pisteen menevät tasan, ratkaisevat maasto-osuuksien pisteet.

Agility-joukkuekilpailu
Agility -rotumestaruuskilpailuiden yhteydessä järjestetään erillinen joukkuekilpailu, jossa ratkaistaan agilityn
joukkuemestaruus. Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä koiraa + yhden varakoiran. Joukkue voi koostua
kaikkien luokkien kilpailijoista. Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla sen kolmen parhaan koirakon tulos
yhteen.

TOKO-joukkuekilpailu
Joukkueeseen saa nimetä enintään viisi koiraa / joukkue. Yksi ohjaaja saa ohjata vain yhtä koiraa per luokka.
Joukkueeseen saa kuulua kaksi koiraa VOI / EVL -luokassa ja kolme koiraa ALO / AVO -luokassa. Joukkueen
lopputulos saadaan laskemalla yhteen yhden koirakon pisteet VOI / EVL -luokasta ja kahden koirakon pisteet AVO /
ALO -luokasta.

Mondioring-joukkuekilpailu
Joukkueeseen voi kuulua maksimissaan neljä koiraa. Yksi ohjaaja saa ohjata vain yhtä koiraa per luokka.
Joukkueeseen saa kuulua enintään kaksi koiraa MR1 luokassa ja loput koirakot MR2/3 luokassa. Joukkueen
lopputulos saadaan laskemalla yhteen kolmen parhaan koirakon pisteet. Joukkupisteisiin oikeuttaa hyväksytty
kilpailutulos ko. luokasta.

FH-joukkuekilpailu
Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä koiraa. Kolmen parhaan tulos lasketaan yhteen.

Valjakkohiihto-joukkuekilpailu
Järjestäjällä on mahdollisuus halutessaan järjestää valjakkohiihdon joukkueviesti -kilpailu

10. Voimaantulo ja muutokset
Nämä järjestelysäännöt astuvat voimaan 24.3.2007. Sääntöjä voidaan muuttaa SBPKY ry:n
johtokunnan päätöksellä.

Sääntöjä muutettu johtokunnan kokouksessa 11.9.2011 (TOKO-joukkuekilpailu).
Sääntöjä täydennetty johtokunnan kokouksessa 9.10.2011 (palkinnot).
Sääntöjä täydennetty johtokunnan kokouksessa 10.11.12 (FH, mondioring).
Sääntöjä täydennetty johtokunnan kokouksessa 2.11.2013 (osallistumisoikeus).
Sääntöjä täydennetty johtokunnan kokouksessa 11.11.2014 (MR-joukkuekilpailu).

