ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

1. Tarkoitus
Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen
Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta.
Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että belgianpaimenkoirien rotumestaruuskilpailut
järjestetään arvokkaalla, rehdillä ja laadukkaalla tavalla sekä kilpailijoiden, järjestäjien,
SBPKY ry:n sponsoreiden että yleisön näkökulmasta.
Osallistuakseen rotumestaruuskilpailuihin osallistujan tulee olla SBPKY ry:n jäsen.

2. Yleistä
Koelajit, joissa rotumestaruus jaetaan, ovat palveluskoirakokeet (etsintä, haku, IPO,FH,
jälki ja viesti), sekä mondioring, valjakkohiihto, agility, tottelevaisuuskoe, vesipelastus,
paimennus, rally-toko ja niihin liittyvät joukkuekilpailut.
Rotumestaruuskilpailut käydään kunkin lajin ylimmässä luokassa.
Osallistumiseen ei vaadita aikaisempaa kilpailemista ylemmissä luokissa.
Valjakkohiihdossa rotumestaruudesta kilpaillaan kaikissa Suomen Palveluskoiraliiton
naruluokissa osallistujien perusteella.
Agilityn rotumestaruus myönnetään agility- ja hyppyradalta parhaimmalle hyväksytyn
yhteistuloksen tehneelle koirakolle.
Rotumestaruuteen vaaditaan vähintään hyväksytty tulos, jolloin voittajalle myönnetään
rotumestaruustitteli.
RM–titteli myönnetään, mikäli kilpailun luokkaan on osallistunut vähintään kolme
koirakkoa.
Kilpailupaikalla SBPKY ry:tä edustaa yhdistyksen johtokunnan jäsen.
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3. Kilpailujen anominen
Kilpailuvuotta edeltävänä syksynä SBPKY ry:n lajeista vastaavat toimikunnat kartoittavat
mahdolliset kilpailujen järjestämispaikkakunnat ja valitsee järjestyspaikkakunnan /
järjestäjän.
SBPKY ry voi valita järjestäjäksi myös muun yhdistyksen, kuin sen oman paikallisosaston.
SBPKY ry:n ulkoistaessa kilpailuiden järjestämisen toiselle yhdistykselle tehdään
siitä kirjallinen Rotumestaruuskilpailujen ulkoistamissopimus.
Lajista vastaava toimikunta kokoaa kilpailutoimikunnan yhteistyössä lajista vastaavan
johtokunnan jäsenen kanssa.
Kilpailutoimikunta laatii kilpailuanomuksen viimeistään kaksi viikkoa ennen SKL:n / SPKL:n
viimeistä anomuksen jättöpäivää ja toimittaa sen lajista vastaavalle johtokunnan jäsenelle.
Kilpailutoimikunta ilmoittaa kilpailun osallistujat lajista vastaavalle johtokunnan jäsenelle
heti ilmoittautumisajan umpeuduttua.
Kilpailuihin osallistuvien koirakoiden määrää ei saa rajoittaa.
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 ry on ulkoistanut kilpailuiden järjestämisen toiselle yhdistykselle,
tällöin tämä
yhdistys vastaa taloudesta SBPKY ry:n kanssa tehdyn kirjallisen
Rotumestaruuskilpailujen ulkoistamissopimuksen mukaisesti.
SBPKY ry:n toimiessa kilpailuiden järjestäjänä, lajista vastaava toimikunta tekee
kilpailuiden talousarvion (tapahtumabudjettipohja yhdistyksen kotisivuilla), joka toimitetaan
lajista vastaavalle johtokunnan jäsenelle kolme kuukautta ennen kilpailua.
Lajista vastaava toimikunta päättää rotumestaruuskilpailuiden osallistumismaksut
talousarvion laatimisen yhteydessä.
Kilpailuiden talousarvio käsitellään johtokunnan kokouksessa.
Tuomareiden ja virallisten avustajien korvauksissa noudatetaan SKL ry:n / SPKL ry:n /
SBPKY ry:n korvausperiaatteita. Muille toimihenkilöille ei ole pakko maksaa
kulukorvauksia.
Lajista vastaava toimikunta toimittaa kilpailuiden tuloslaskelman lajista vastaavalle
johtokunnan jäsenelle.
Kilpailuiden tuloslaskelma käsitellään johtokunnan kokouksessa.
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5. Palkinnot
Rotumestaruusmitalit jaetaan jokaisen lajin kolmelle parhaalle koirakolle sekä
joukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle.
SBPKY ry:n palkintovastaava hankkii rotumestaruusmitalit.
Lajista vastaava SBPKY ry:n johtokunnan jäsen vastaa mitalien, palkintojen sekä
kiertopalkintojen toimittamisesta kilpailupaikalle yhteistyössä palkintovastaavan ja
sponsorivastaavan kanssa.
Kilpailutoimikunta voi halutessaan jakaa kilpailussa myös muita palkintoja.

6. Tuomarit
Kilpailujen ylituomarin ja arvostelevat tuomarit nimeää ja kutsuu lajista vastaava toimikunta
yhteistyössä lajista vastaavan johtokunnan jäsenen kanssa.
Lajista vastaava johtokunnan jäsen tiedottaa valinnoista yhdistyksen johtokuntaa.
Kilpailujen toimihenkilöt nimeää lajista vastaava toimikunta yhteistyössä
kilpailutoimikunnan kanssa.
Kansainvälisistä palveluskoiralajeista vastaava toimikunta nimeää ja kutsuu IPO:n ja
mondioringin kilpailuavustajat yhteistyössä lajista vastaavan johtokunnan jäsenen kanssa.
Lajista vastaava johtokunnan jäsen tiedottaa valinnoista yhdistyksen johtokuntaa.
Ulkoistetuissa rotumestaruuskilpailuissa järjestävä yhdistys nimeää ja kutsuu
ylituomarit, arvostelevat tuomarit ja kilpailuavustajat yhteistyössä SBPKY ry:n
lajista vastaavan toimikunnan kanssa.
Lajista vastaava toimikunta tiedottaa valinnoista SBPKY ry:n johtokuntaa.

7.Tiedottaminen
Kilpailuiden mainos julkaistaan Belgianpaimenkoirat -lehdessä ja SBPKY ry:n Facebooksivulla.
Lajista vastaava toimikunta laatii kilpailuiden mainoksen yhteistyössä kilpailutoimikunnan
kanssa.
Kilpailuista laadittu mainos toimitetaan lajista vastaavalle johtokunnan jäsenelle, joka
toimittaa mainoksen SBPKY ry:n tiedottajalle julkaisemista varten.
SBPKY ry:n yhteistyökumppanit ovat mainittava kilpailuiden mainoksissa.
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Kilpailutoimikunta toimittaa kilpailuiden tulokset lajista vastaavalle johtokunnan jäsenelle,
joka toimittaa ne SBPKY ry:n tiedottajalle julkaisemista varten.
Ulkoistetuissa rotumestaruuskilpailuissa toimitaan järjestäjän kanssa allekirjoitetun
Rotumestaruuskilpailujen ulkoistamissopimuksen mukaisesti.

8. SBPKY ry:n yhteistyökumppanit
Lajista vastaava toimikunta ja kilpailutoimikunta tekevät yhteistyötä SBPKY ry:n
sponsorivastaavan kanssa yhteistyökumppaneiden näkyvyyden takaamiseksi
kilpailuiden mainostamisessa, kilpailuiden aikana, kilpailuiden palkintojenjaossa ja
kilpailuiden tulosten julkaisemisen yhteydessä.
Ulkoistetuissa rotumestaruuskilpailuissa toimitaan järjestäjän kanssa allekirjoitetun
Rotumestaruuskilpailujen ulkoistamissopimuksen mukaisesti.

9. Rotumestaruus, joukkuekilpailu
Joukkueet voidaan nimetä vapaasti joko paikallisosaston tai muun alueellisen nimen
mukaan tai kennelin nimellä.
IPO-joukkuekilpailu:
- Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä koiraa.
- Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla kolmen parhaan koirakon pisteet yhteen.
- Joukkueiden pisteiden mennessä tasan, ratkaisevat C -osuuden pisteet.
PK-joukkuekilpailu:
- Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä koiraa.
- Joukkue voi koostua eri PK -lajien kilpailijoista.
- Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla sen kolmen parhaan koirakon pisteet yhteen.
- Joukkueiden pisteiden mennessä tasan, ratkaisevat maasto-osuuksien pisteet.
Agility-joukkuekilpailu:
- Agility -rotumestaruuskilpailuiden yhteydessä järjestetään joukkuekilpailu, jossa
ratkaistaan agilityn joukkuemestaruus.
- Joukkuekilpailu kisataan joko erillisellä radalla tai 3-luokan virallisen kilpailustartin
yhteydessä.
- Jos joukkuekilpailu kilpaillaan virallisen 3-luokan startin yhteydessä, saavat 1- ja 2-luokan
koirakot osallistua tälle radalle kilpailun ulkopuolisina
- Rata, jolla joukkuerotumestaruus kilpaillaan, ilmoitetaan kilpailun ilmoittautumistiedoissa.
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- Joukkueeseen saa nimetä enintään neljä koiraa + yhden varakoiran.
- 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 / AVOluokassa.
- 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 MR2/3luokassa.
- Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla yhteen kolmen parhaan koirakon pisteet.
- Joukkuepisteisiin 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.
.Rally-toko joukkuekilpailu:
- Joukkueeseen saa nimetä enintään viisi koiraa / joukkue.
- Joukkueeseen saa kuulua kaksi koiraa VOI / MES -luokassa ja kolme koiraa ALO / AVO
-luokassa.
- Joukkueen lopputulos saadaan laskemalla yhteen yhden koirakon pisteet VOI / MES
-luokasta ja kahden koirakon pisteet AVO / ALO -luokasta.

10. Voimaantulo ja muutokset
Nämä rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeet astuvat voimaan 15.02.2017
Sääntöjä voidaan muuttaa SBPKY ry:n johtokunnan päätöksellä.

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 15.02.2017

