SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ – FINSKA SPETSKLUBBEN RY
KARJALANKARHUKOIRIEN HIRV- TAPPISARVIKISAN
JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty: SPJ: n hallituksessa.13.12.2014
1.
Tappisarvikisan tarkoitus on saada näkyvyyttä nuorille lahjakkaille yksilöille ja sitä kautta koko rodulle.
Tässä kisassa kilpaillaan voimassa olevien hirvenhaukkukokeiden sääntöjen, niihin sisältyvien ohjeiden
sekä tämän Tappisarvikisan järjestämisohjeen mukaan.
2.
Tappisarvikisasta vastaa, järjestön sisäisenä nuorten koirien kilpailuna, Suomen Pystykorvajärjestö – Finska
Spetsklubben ry., myöhemmin mainittuna SPJ. Se siirtää asiasta sovittuaan kisan järjestelytehtävät
kyseessä olevan kennelpiirin jäsenyhdistyksille tai rotua harrastaville yhdistyksille, joiden tulee olla SPJ:n
jäsenyhdistyksiä. Kisa järjestetään alueellisesti lohkoittain / kennelpiireittäin kotimaisten rotujen
valtakunnallisten otteluiden lohkojakoa noudattaen. Vuorottelulista on ohjeen lopussa. Kisa pyritään
järjestämään soveltuvin osin myötäillen tavanomaisen hirvenhaukkukokeen tasoa, jotta
järjestelykustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi.
3.
Kisa järjestetään yksipäiväisenä ja se pyritään pääsääntöisesti pitämään joulukuun toisena viikonloppuna,
paitsi Pohjan lohkolla, jossa kisa voidaan järjestää marraskuun aikana lumi- ja keliolosuhteiden vuoksi. Kisaajankohdan määrää järjestäjä neuvoteltuaan SPJ:n karhukoirajaoston kanssa.
4.
Tappisarvikisan järjestävä yhdistys lähettää kilpailua koskevan koeanomuksen kokeen myöntävälle
kennelpiirille viimeistään kilpailuvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä. Kokeen järjestäjä
konsultoi rotujärjestöä/karhukoirajaostoa kokeen hakuvaiheessa.
Pystykorvajärjestön hallitus nimeää Karhukoirajaoston esityksestä kilpailuun ylituomarin ja
hänen varamiehensä. Karhukoirajaosto voi nimetä edustajansa ottelutoimikuntaan.
Ottelun osanottomaksussa noudatetaan Kennelliiton valtakunnallisille otteluille määräämää osaottomaksua.
5.
Koirien iän on oltava joulukuun 1.päivänä alle 30 kuukautta. Mikäli koira on kilpailupäivänä täyttänyt 15
kk, tulee sen olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä (H) palkinnolla.
Alle 15 kk. ikäinen koira voi osallistua Tappisarvikisaan ilman näyttelytulosta.
Koiralla tulee olla suoritettuna HIRV.1 tulos ennen täytettyään 24 kuukautta voidakseen tulla valituksi kisaan.
Kilpailuun valitaan 14 koiraa seuraavassa järjestyksessä:
1. Kuluneella kaudella 2 x HIRV 1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tulosten perusteella.
Koiran toinen tulos voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta. Saman pistemäärän
saavuttaneista koirista valitaan se joka on haukkunut iältään nuorempana HIRV.1 tuloksen.
2. Kuluneella ja edelliskaudella 2xHIRV1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tulosten
perusteella Koiran toinen tulos voi olla koko kauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta
3. Kuluneella kaudella yhden HIRV1 tuloksen saavuttaneet karjalankarhukoirat tuloksen perusteella
Tulos pitää olla normaalipäivän kokeesta
Tappisarvikisassa on nartuilla kolme kiintiöpaikkaa. Kisaan valittavien narttujen tulee täyttää edellä
mainitut kriteerit.
Mikäli Tappisarvikisaan on ilmoittautunut vähemmän kuin 3 narttua, paikat täytetään uroksilla.
Valituksi tullut koira voi osallistua tappisarvikisaan vain kerran.
Koirien valinnan Tappisarvikisaan suorittaa kilpailutoimikunta tehtyjen kirjallisten ilmoittautumisten
perusteella. Kilpailutoimikunta nimeää tarpeelliseksi katsomansa määrän varakoiria, mainittua
valintamenettelyä noudattaen.

6.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kilpailua.
Koiranomistaja, jonka on oltava SPJ:n jäsen, ilmoittaa kisan järjestävälle kilpailutoimikunnalle kirjallisesti:
- koiransa nimen, rekisterinumeron ja syntymäajan
- kilpailuun vaadittavat koe- ja näyttelytulokset.
- omat yhteystietonsa myös kotipaikkansa (kunta/kaupunki).
- yhden kokeneen, hyvän kunnon omaavan ryhmätuomarikelpoisen tuomarin
Koiranomistaja vastaa tietojen oikeellisuudesta
Kilpailutoimikunta on velvollinen ilmoittamaan riittävän ajoissa kaikille Tappisarvikisaan ilmoittautuneille sinne
valitut koirat. Samalla se antaa osallistujille yleiset ohjeet, kuten opastuksen kilpailupaikalle, miten
kilpailupaikalla toimitaan ja miten osanottomaksu suoritetaan.
7.
Kaikkien kisan palkintotuomareiden on oltava hyvässä kunnossa olevia kokeneita hirvenhaukkukokeiden ylitai palkintotuomareita. Järjestäjä hankkii ja asettaa toisen tuomarin ja mahdollisen maasto-oppaan.
Ulkopuolisen on saatava kokeen ylituomarin ja koiranomistajan lupa tullakseen maastoon seuraamaan
koetta. Lupa on pyydettävä viimeistään koetta edeltävänä päivänä.
8.
Tappisarvikisan voittaja on koira, jolla on kilpailun paras pistemäärä. Tasatuloksissa voittaja ratkaistaan
hirvenhaukkukokeen sääntöjä ja ohjeita noudattaen.
9.
Kisan taloudesta vastaa kokeen järjestäjä. Kilpailutoimikunta maksaa matkakorvauksen kulloisenkin järjestön
vuosikokouksen hyväksymän kilometrikorvauksen mukaan kisan ylituomarille. Jokaisen kisaan hyväksytyn
koiran omistajalta peritään osanottomaksu. Osanottomaksu sisältää kaikkien kilpailutapahtumaan liittyvien
asianosaisten muonituksen ja sitä tarvitsevien majoituksen. SPJ tukee Tappisarvikisan järjestelyjä vuosittain
erikseen päättämällään summalla ja lahjoittaa kisaan kunniapalkinnon. Rotujärjestö toivoo, että palkinnot
pysyvät hinnaltaan ja määrältään kohtuuden rajoissa. Tappisarvi ottelussa jaetaan voittajalle Aulis Ahosen
lahjoittama ikuisesti kiertävä TAPPISARVI - kiertopalkinto.
10.
Järjestelyvuorossa olevan lohkon hirvikoiraharrastajat hakevat Tappisarvikisalle järjestäjän vuosittain
yhdessä Karhukoirajaoston kanssa. Kulloinenkin järjestäjä on selvitettävä hyvissä ajoin, vähintään kaksi (2)
vuotta ennen kisan järjestämisajankohtaa, jotta valmisteluaikaa jää riittävästi.
Olosuhteiden sitä vaatiessa lohkot voivat keskenään sopimalla vaihtaa järjestämisvuoroja. Tämän on
tapahduttava kuitenkin riittävän ajoissa, eikä se saa vaikuttaa perusvuorottelujärjestykseen.
TAPPISARVIKISAN JÄRJESTÄMISVUOROTTELU LOHKOITTAIN:
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Jne. 16 vuoden kiertojärjestys.
11.
Näitä ohjeita koskevat muutosesitykset on tehtävä Karhukoirajaostolle, joka muutokset valmisteltuaan esittää
ne SPJ: n hallitukselle hyväksyttäväksi.
12.
Yllä olevat järjestämisohjeet tulevat voimaan 20.8.2015 alkavalla koekaudella ja ovat voimassa (2) kaksi
koekautta 31.12.2016 saakka. Tämän jälkeen sitä tarkastellaan ja päätetään jatkotoimista.

