
MEJÄ – ROTUMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 

Suomen Bassetkerho ry’n  MEJÄ – rotumestaruuskokeen säännöt 

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.-21.11.2013) 

1. Kokeen järjestäminen 

1.1. Rotumestaruus – koe järjestelyiltään normaali MEJÄ -koe ja siinä noudatetaan SKL - 

FKK’n hyväksymiä ja voimassa olevia koesääntöjä. 

1.2. Kokeeseen pitää osallistua vähintään kolme koiraa, jotta se voidaan järjestää. 

1.3. Kokeen järjestää Suomen Bassetkerho ry’n koetoimikunta, joka anoo kokeen SKL-

FKK’n voimassa olevien sääntöjen mukaan. 

 

2. Talous 

2.1. Kokeen tulo- ja menoarvio on pyrittävä tekemään siten, että tulot kattavat kaikki 

kokeesta aiheutuneet menot. 

2.2. Kokeen järjestelyihin osallistuvien toimihenkilöiden työpanos on vapaaehtoista eikä 

siitä makseta palkkaa. 

 

3. Kokeen ajankohta 

3.1. Koe järjestetään heinä-elokuussa. 

 

4. Koirien valitseminen kokeeseen 

4.1. Rotumestaruuskokeeseen valitaan kuusi (6) koiraa. 

4.2. Kokeeseen voivat osallistua kaikki Suomen Bassetkerho ry’n alaisuudessa toimivat 

rodut.  

4.3. Kokeeseen osallistuvien koirien on kilpailtava voittajaluokassa. 

4.4. Edellisen vuoden rotumestarilla on ilmoittautuessaan osallistumisoikeus kokeeseen. 

4.5. Kuuden (6) koiran valinta määräytyy seuraavasti (paitsi edellisen vuoden voittaja): 

4.5.1. Kokeeseen valitaan osallistujat kolmen parhaan VOI –luokan tuloksen 

perusteella. Tulosten pistemäärät lasketaan yhteen ja koirat otetaan kokeeseen 

yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli viimeistä 

koepaikkaa tavoittelee useita koiria, joilla on sama yhteispistemäärä, lasketaan 

näiltä koirilta kahden parhaimman koetuloksen yhteispistemäärä ja korkeimman 

yhteispistemäärän saanut koira valitaan kokeeseen. Jos näistäkin usealla 

koiralla on sama yhteispistemäärä, niin korkeimmat yksittäisen kokeen pisteet 

saanut koira valitaan. Mikäli kaikki koepistemäärät ovat identtiset, osallistuja 

arvotaan näiden kesken. Arvonnan suorittaa koetoimikunta tai sen nimeämä 

henkilö. Kaikkien arvottavien koirien edustajille tarjotaan tilaisuus olla paikalla 

arvontatapahtumassa, mutta mikäli joku edustajista ei pääse paikalle, arvonta 

suoritetaan ilman hänen läsnäoloaan. 

4.5.2. Tulosten on oltava voittajaluokan tuloksia. Jos koirien määrä ei täyty, otetaan 

huomioon koirat, jotka täyttyvät voittajaluokan vaatimukset. Tällöin ratkaisee 

paras yksittäisessä AVO -luokassa saavutettu tulos kuluvalta tulosten 

määräytymiskaudelta. Jos pistemäärät ovat samat, suoritetaan arvonta kuten 

edellä. 

4.5.3. Koetuloksista huomioidaan edellisen vuoden heinäkuun ensimmäisen päivän 

(1.7.) ja kuluvan vuoden kesäkuun viimeisen päivän (30.6.) välisenä aikana 

saavutetut tulokset. 



4.5.4. Kokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti lähettämällä ilmoittautumislomake 

koeilmoituksessa nimetylle henkilölle. Ilmoittautumisen liitteeksi lähetetään 

kopiot koepöytäkirjoista, joilla kokeeseen anotaan. 

4.5.5. Viimeinen ilmoittautumispäivä ilmoitetaan kokeen tietojen yhteydessä. Viimeisen 

ilmoittautumispäivän postileima ilmoittautumisen kirjekuoressa riittää. Jos 

viimeinen ilmoittautumispäivä ei osu arkipäivälle, hyväksytään seuraavan 

arkipäivän postileimalla varustettu ilmoittautuminen. Jos koeilmoituksessa niin 

mainitaan, voi ilmoittautumisen sekä liitteet toimittaa sähköpostilla. 

 

5. Rotumestaruus- arvo 

Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksyttyyn palkintosijaan oikeuttavan 

pistemäärän saanut koira. Tasatuloksissa koirien sijoitukset ratkaisee kokeen 

ylituomari. 

 

6. Muutokset näihin sääntöihin 

6.1. Näitä sääntöjä koskevat muutokset on tehtävä Suomen Bassetkerho ry’n 

hallitukselle. 

 


