HIRVIHERRA-OTTELUN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestössä 12.5.2017.
Hyväksytty Suomen Kennelliitossa 14.6.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen.
1.
Hirviherra-ottelu on järjestetty SM- kilpailuna hirveä haukkuville suomenpystykorville vuodesta 1990
alkaen, vuodesta 2008 lähtien osallistumisoikeus on ollut myös pohjanpystykorvilla. Ottelussa kilpaillaan
Hirviherra-tittelistä ja koirakohtaisesta paremmuudesta. Voittajan nimen eteen liitetään titteli: HH –
vuosiluku. Ottelussa kilpaillaan Suomen Kennelliitto ry:n, myöhemmin mainittuna Kennelliitto,
vahvistamien hirvenhaukkukokeiden sääntöjen ja ohjeiden sekä tämän järjestämisohjeen mukaisesti.
Hirviherra- ottelun tarkoituksena on edistää suomenpystykorvan ja pohjanpystykorvan käyttökelpoisuutta
hirvenmetsästyksessä sekä lisätä suomenpystykorvien ja pohjanpystykorvien osallistumista
hirvenhaukkukokeisiin.
2.
Hirviherra-ottelusta vastaa Suomen Pystykorvajärjestö ry, myöhemmin mainittuna Pystykorvajärjestö.
Pystykorvajärjestö voi siirtää ottelun järjestämisen jäsenyhdistykselleen.
Järjestävä yhdistys vastaa Hirviherra- ottelun taloudesta.
Kokeen osanottomaksu on sama minkä Kennelliitto vuosittain määrää Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukutotteluiden osanottomaksuksi.
Pystykorvajärjestö tukee ottelua kulloinkin hyväksytyllä avustussummalla.
Kennelliiton avustuksia jaettaessa Hirviherra- ottelu rinnastetaan muihin SM- kilpailuihin.
3.
Ottelu järjestetään vuosittain syyskuun puolenvälin ja marraskuun lopun välisenä aikana.
Pystykorvajärjestön hallituksen päätöksellä voidaan poiketa mainitusta järjestämisajankohdasta. Ottelua
pyritään kierrättämään eri puolilla Suomea, kotimaisten rotujen ottelujen kiertolistan mukaisesti.
4.
Ottelun järjestävä yhdistys tekee ottelua koskevan koeanomuksen alueensa kennelpiirille joulukuun
loppuun mennessä. Kennelpiiri lähettää puoltamansa koeanomuksen heti sen käsiteltyään
Pystykorvajärjestölle. Koeanomus toimitetaan Kennelliittoon Pystykorvajärjestön lausunnolla varustettuna
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Hirviherra- ottelun myöntää Kennelliitto.
Pystykorvajärjestön hallitus nimeää ottelua edeltävänä vuonna otteluun ylituomarin ja hänen
varamiehensä. Ylituomarin ja varamiehen yhteystiedot ilmoitetaan järjestäjälle.
5.
Hirviherra-otteluun valitaan enintään kaksitoista (12) HIRV1 haukkunutta koiraa sekä edellisen vuoden
Hirviherra eli yhteensä kolmetoista (13) koiraa. Koirien valinnan otteluun suorittaa
ottelutoimikunta saapuneiden ilmoittautumisten perusteella. Edellisen vuoden Hirviherra on itseoikeutettu
osallistumaan otteluun siihen ilmoittautuessaan.
Tulosten mukaisesti koirat valitaan seuraavassa järjestyksessä:
1. Kuluvana koekautena hirvenhaukkukokeen HIRV 1 tuloksen haukkuneet koirat pisteiden mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä, etusijalla yksipäiväisissä kokeissa haukutut tulokset.

2. Edellisenä koekautena hirvenhaukkukokeen HIRV 1 tuloksen haukkuneet koirat pisteiden mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä, etusijalla yksipäiväisissä kokeissa haukutut tulokset.
3. Käyttövaliot, jotka eivät ole haukkuneet HIRV 1 tulosta kuluvalla tai edellisellä kaudella valitaan pisteiden
mukaan parhaimman HIRV 1 tuloksen määräämässä järjestyksessä.
4. Mikäli edellä mainittujen kriteerien perusteella ei kokeeseen saada yhteensä 13 koiraa, voidaan
kokeeseen valita muita HIRV 1 tuloksen haukkuneita koiria pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Saman pistemäärän saavuttaneiden koirien valinta ratkaistaan tarvittaessa arvalla.
Osallistuvien koirien tulee lisäksi olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun palkinnolla hyvä
(H), täytettyään yhdeksän (9) kuukautta.
Ottelutoimikunta voi nimetä tarpeelliseksi katsomansa määrän varakoiria, yllä mainittua valintamenettelyä
noudattaen.
Ellei otteluun ilmoittaudu vähintään kuutta (6) koiraa, sitä ei järjestetä.
6.
Otteluun ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen koetta.
Ilmoittautuminen on tehtävä ottelutoimikunnalle ilmoitettuun osoitteeseen ja ilmoittautumisessa on
mainittava koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, omistaja ja kotipaikka (kotikunta). Sekä koetulos jolla
koira ilmoitetaan otteluun: HIRV 1 pistemäärä, aika ja paikka missä tulos on haukuttu. Lisäksi on
ilmoitettava koiranomistajan tai ohjaajan yhteystiedot; nimi, postiosoite, sähköposti sekä puhelinnumero.
Ottelutoimikunta ilmoittaa kirjallisesti kaikille ilmoittautuneille otteluun valitut koirat ja varakoirat.
Otteluun valittujen koirien omistajille annetaan samalla ohjeistus kilpailupaikalle saapumisesta ja siellä
toimimisesta sekä osanottomaksun suoritustavasta.
7.
Hirviherra-ottelu järjestetään yhden päivän kokeena.
Vuoden Hirviherran arvon saa se koira, jolla on kokeen paras pistemäärä.
Saman pistemäärän saavuttaneiden koirien sijoitusjärjestys ratkaistaan voimassa olevien
hirvenhaukkukokeiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
8.
Ottelun palkintotuomareiden on oltava hyvässä kunnossa olevia kokeneita hirvenhaukkukokeiden yli- tai
palkintotuomareita. Tuomarina Hirviherra- ottelussa ei saa toimia kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja,
omistaja, haltija tai omistajan perheenjäsen.
Mikäli ulkopuolinen haluaa tulla seuraamaan koetta koeryhmän mukaan maastoon, on hänen pyydettävä
tähän lupa vähintään koetta edeltävänä päivänä. Lupa on saatava koiranohjaajalta ja ylituomarilta. Asia on
ilmoitettava myös koetoimikunnan puheenjohtajalle.
9.
Ottelun järjestäjä vastaa kaikkien tapahtumaan liittyvien asianosaisten muonituksesta ja sitä tarvitsevien
majoituksesta. Järjestäjä maksaa matkakorvauksen ottelun ylituomarille ja hänen varamiehelleen.
Pystykorvajärjestön hallitus nimeää ottelutoimintaan yhden jäsenen ja vastaa hänen matkakuluistaan.
Hänen tehtävänään on ensisijaisesti (ottelutoimikunnan puheenjohtajan lisäksi) valvoa näiden
järjestämisohjeiden noudattamista.

10.
Kennelliitto hyväksyy tätä järjestämisohjetta koskevat muutosesitykset Pystykorvajärjestön esityksestä.

