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LAIKOJEN HIRVENHAUKUN NARTTUMESTARUUSKOKEEN VALINTASÄÄNTÖ
Suomen Laikajärjestö r.y:n valintasääntö Kalinkahaukkuihin, narttumestaruuskokeeseen.
Koe on avoin kaikille laikanartuille, mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen
koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.
Edellisvuoden narttumestarilla on osallistumisoikeus kisaan.
Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa. Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä.
Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (väh. HIRV-3),
joista toisen tulee olla kuluvalta kaudelta ja toinen voi olla edelliseltä kaudelta.
Valintapisteisiin vaikuttavien tulosten painotusjärjestys on seuraava:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaksi (2) HIRV-1 tulosta
Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään yksi (1) HIRV-1 tulos
Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään palkintosijaan oikeuttavat HIRV-tulokset kaksi (2) kappaletta
Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat vanhempien kuin kuluvan tai edellisen kauden tulosten perusteella
Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat arpomalla

Valintaryhmästä riippumatta toisten valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden päivän kokeesta. Koiralla
on oltava näyttelystä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” (H). Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi
koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokeen alkua. Jos Kalinkahaukku-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan
edellä mainittua valintapisteytystä taaksepäin vuosi kerrallaan. Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira
kuluvan kauden paremmalla tuloksella tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista
nuorempi. Laikojen hirvenhaukun narttumestaruuskokeessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Kennelliiton jääviyssääntöä.
ERRAUSHAUKKUJEN VALINTASÄÄNTÖ
Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Erraushaukkuihin, juniorimestaruuskokeeseen.
Koe on avoin 9kk- alle 36kk ikäisille laikoille (koepäivänä alle 36kk), mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien
jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada
Laikajärjestön pääpalkintoa.
Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa.
Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä.
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Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV-3)
kuluvalta ja edelliseltä kaudelta.
Toisen valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden päivän kokeesta.
Yli 15 kk vanhalla koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatumaininta ”hyvä” (H).
Jos Erraushaukku-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan edellä mainittua valintapisteytystä
taaksepäin vuosi kerrallaan. Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira kuluvan kauden paremmalla tuloksella
tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista nuorempi.
Mikäli edelleenkään valittavien koirien kiintiö ei täyty, niin koirat valitaan arpomalla.
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen
haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokeen alkua.
Nuorten Laikojen hirvenhaukun mestaruuskokeessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Kennelliiton
jääviyssääntöä.
TAIGA-HAUKKUJEN VALINTASÄÄNTÖ
-

-

-

Koe on avoin 9 kk ja sitä vanhemmille koirille. Osallistumisoikeus Suomen Laikajärjestön alaisilla roduilla
(itäsiperianlaika, länsisiperianlaika ja venäläis-eurooppalainen laika).
Koe on avoin kaikille, mutta se on samalla Suomen Laikajärjestön mestaruusottelu. Mestaruudesta ja
laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei jäsenen koira
kilpailee kilpailun voitosta, mutta tällä ei ole mahdollisuutta saada laikajärjestön pääpalkintoa. Mestaruuden ja
laikajärjestön pääpalkinnon saadakseen koiran on haukuttava luokkatulos, (=LINT3 tai parempi).
Edellisvuoden lintumestarilla on osallistumisoikeus kokeeseen, edellyttäen, että koiranomistaja on Suomen
Laikajärjestön jäsen. Muussa tapauksessa toimitaan valintasäännön mukaisesti.
Kisaan valittavista koirista ovat etusijalla Suomen Laikajärjestön jäsenten koirat, valintajärjestyksen mukaisesti.
Jos jäsenten koiria ei ilmoittaudu mukaan riittävää määrää, voidaan mukaan ottaa EI-jäsenten koiria. Ko.
koirat sijoitetaan valintajärjestyksessä jäsenten koirien jälkeen, valintasäännön mukaiseen järjestykseen
keskenään.

Mukaan valitaan enintään 14 koiraa seuraavassa valintajärjestyksessä:
1. Edellisvuoden voittaja.
2. Linnunhaukkukokeessa saavutetun pistemäärän mukaan siten, että parhaan pistemäärän saavuttanut koira sijoitetaan
ensimmäiselle sijalle edellisvuoden voittajan jälkeen ja siitä alaspäin linnunhaukkukokeen pistemäärän mukaan.
3. Jos kahdella tai useammalla koiralla on tasapisteet, ratkaistaan sijoitus toiseksi parhaan linnunhaukkukokeen
tuloksen perusteella. Jos nämäkin ovat tasan, jatketaan kunnes ero löytyy tai, jos koetulokset ovat aivan tasan, valinta
tehdään iän perusteella siten, että nuorempi koira on etusijalla.
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4. Mikä tahansa linnunhaukkukokeen tulos on parempi kuin ei ollenkaan tulosta (esim. linnunhaukkukokeen tulos –
sijoitetaan tuloksettoman edelle). 5. Tuloksettomien koirien kohdalla sijoitus ratkaistaan iän perusteella, nuorin koira
on etusijalla.
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen
haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään 3 vuorokautta
ennen kokeen alkua.
LAIKOJEN MEJÄ MESTARUUSKOKEEN VALINTASÄÄNTÖ
- Koe on laikojen Mejä-mestaruuskoe, jäsenet etusijalla
- Kokeeseen valitaan 12 koiraa tulosten perusteella
- Edellisen vuoden mestarilla on osallistumisoikeus
- Kilpailuluokat AVO ja VOI
Valinta:
1. Etusijalla VOI- luokan koirat, joilla luokkatulos kuluvan vuoden ajalta tai edelliseltä kaudelta. Paras pistemäärä
huomioidaan.
2. AVO- luokan koirat, joilla on tulos kuluvan vuoden ajalta tai edelliseltä kaudelta. Paras pistemäärä huomioidaan.
3. Kuluvan vuoden tulokset etusijalla. Edellisen vuoden tulokset huomioidaan seuraavaksi ja kolmannen kauden
tulokset näiden jälkeen.
4. Koira, jolla on tulos on etusijalla tuloksettomaan verrattuna.
5. Koirat ilman tulosta valitaan arvalla.
6. Tarkennuksena: Suomessa kokeisiin on vaikea päästä, joten yksi tulos riittää karsintaan.
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen
haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään 3 vuorokautta
ennen kokeen alkua.
SLJ:n mestarin valinta:
Suomen Laikajärjestön MEJÄ mestariksi valitaan korkeimman pistemäärän saanut koira (AVO- tai VOI
luokkatuloksen saavuttaneista tuloksista) Tasatuloksessa VOI- -luokka menee AVO luokan edelle tai saman luokan
tasapisteissä ylituomari ratkaisee mestarin harkintansa mukaan
VALINTAOHJE MAAOTTELUKARSINTAAN
Hirvikoirien maaottelu järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina, karsinta on syyskuun alussa.
Maaottelukarsintaan valitaan koirat kahden edellisen Laikajärjestön mestaruuskokeen perusteella, järjestyksessä
ykkönen (I), kakkonen (II) ja kolmonen (III). Ellei näistä löydy, koirien valinnan suorittaa koe- ja kilpailutoimikunta.
Koiran on oltava valmis myös lähtemään varsinaiseen maaotteluun, jos tulee karsinnassa valituksi.”
VALINTAOHJE YSTÄVYYSOTTELUUN
Ystävyysottelu järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina joulukuun alkupuolella. Ystävyysotteluun valitaan
koirat kahden edellisen Laikajärjestön mestaruuskokeen perusteella, järjestyksessä ykkönen (I), kakkonen (II) ja
kolmonen (III). Ellei näistä löydy, koirien valinnan suorittaa koe- ja kilpailutoimikunta. Koiran on oltava valmis myös
lähtemään varsinaiseen ystävyysotteluun jos tulee karsinnassa valituksi.”

