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Vuoden Koirametsästäjä & Metsästyskoira – VKM&VMK säännöt

OSALLISTUMINEN:
Kilpailu on kolmiosainen:
1.koiranäyttely
2.koiran ohjaajan kivääri/haulikkokisa
3.koirakoe
Kisan voittaja/lopputulos lasketaan näiden osasuoritusten tuloksista.
Pelkästään näyttelyyn voi osallistua. Jos haluaa osallistua VMK&VKM-kisaan, pitää maksaa erillinen
osallistumismaksu. Näyttelyyn ilmoittautuminen pitää tehdä normaalin näyttelyilmoittautumisen
mukaan, vaikka osallistuisi VMK&VKM-kisaan.
Näyttelytapahtuma on Peräseinäjoen kirkonkylässä, Koulutie 15, 6110 Peräseinäjoki (Seinäjoen
kaupunki). Näyttelypäivä on 31.7.2021.
VMK&VKM-kisan osallistumismaksu on 50 eur/ koira. Koiran ohjaaja/omistaja voi osallistua
yhdellä koiralla kisaan (näyttelyyn voi osallistua useammalla koiralla). Koira voi osallistua vain
yhden ohjaajan kanssa kisaan. Näyttelyyn on erillinen osallistumismaksu.
VMK&VKM-kisaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan koira ja koiran ohjaaja. Koiran
ohjaajan voi muuttaa viikkoa ennen näyttelyä, mutta ei sen jälkeen. Jos saman koiranohjaajan
useita koiria osallistuu näyttelyyn, voi koiranohjaaja vaihtaa VMK&VKM-kisaan ilmoitetun koiran
vielä näyttelyn jälkeen. Vaihto pitää ilmoittaa sähköpostilla järjestäjälle vmkinfo@psjms.fi.
Ohjaajaksi ilmoitettu esittää koiran näyttelyssä, käy suorittamassa ampumisen ja ohjaa koiraa
kokeessa.
Kisaan voi osallistua FCI-luokkiin 5,6,7 ja 8 kuuluvat koirat. Koiran tulee olla rekisteröity
kennelliiton koirarekisterissä, sirumerkitty ja asianmukaisesti rokotettu.
VMK&VKM -kisaan voi osallistua nuorten luokan ikärajan saavuttaneella tai vanhemmilla koirilla.

NÄYTTELY:
VMK&VKM-kisaan osallistujat osallistuvat näyttelyyn normaalisti. Koiran saavuttaman
näyttelytuloksen mukaan määräytyvät VMK&VKM-kisan pisteet. Muutoin VMK&VKM-kisaan
osallistuminen ei vaikuta näyttelyosallistumiseen mitenkään.

6.5.2021

Koiran saama laatupalkinto: hyvä - 80 pistettä, erittäin hyvä - 90 pistettä ja erinomainen 100
pistettä. Näyttelytuloksen paino lopullisessa kisatuloksessa on 10%.
Näyttelyssä koiran esittämisessä on mahdollista käyttää ns. handleria. Handlerin käytöstä tehdään
5 pisteen vähennys koiran tuloksesta – kisan tarkoitus on, että koiran ohjaaja hoitaa itse kaikki
osakilpailut.

AMMUNTASUORITUS:
VMK&VKM-kisaan osallistujat käyvät suorittamassa näyttelyviikonlopun aikana ampumaradalla
ammuntaosakilpailun. Suorituspäivät la 31.7., su 1.8. ja la 7.8. Ampumaratana toimii PMS:n
ampumarata Peräseinäjoella Näätämajantie 160.
Ampumisen laji määräytyy kisaan osallistuvan ohjaajan-koiraparin koiran rodun mukaan:
Lintua haukkuvat koirat – kivääri 100 m SML:n metsokuvioon (5 laukausta makuulta ja 5 laukausta
pystystä)
Jänistä ajavat koirat, luolakoirat – haulikko 25 laukausta, Trap-rata mukailtu ”jäniskiekko”. Kiekon
lentopituus 32m +-1m, lentokorkeus noin 1 m maasta maanpinnan tason mukaan. Esimerkki
youtube-videolla https://youtu.be/0-KJBXJ2Bec
Sorkkaeläintä haukkuvat tai ajavat koirat – kivääri 75m liikkuva hirvi, 10 laukausta.
Seisovat, spanielit ja karkottavat lintukoirat – metsästystrap 25 laukausta
Noutajat – metsästysammunta 25 laukausta
Kiväärilajeissa ammutaan 10 laukausta ja haulikkolajeissa 25 laukausta. Haulikkolajeissa osumat
merkitään pöytäkirjaan. Kiväärilajeissa lasketaan pisteet. Tasatuloksen sattuessa järjestys
määräytyy seuraavasti: haulikko - ensimmäinen ohilaukaus. Kivääri - pisteluku osumista.
Haulikkolajeissa osumat määräävät pisteet ammunnan osakilpailusta (osumat x 4). 25/25 = 100 p,
24/25 = 96 pistettä, 23/25 = 92 pistettä jne. Ammuntaosakilpailun pisteet otetaan lopputulokseen
45% osuudella (100p * 45% = 45p).
Kussakin ammuntalajissa aseet ja ampujan varusteet määräytyvät SML:n ammuntasääntöjen
mukaan.

KOIRAKOKEET
Koirakokeeseen kutsutaan näyttely- ja ammuntatuloksen perusteella 20 parasta pisteluvun
mukaan - näyttelyn ja ammunnan yhteistulos. (järjestäjällä oikeus muuttaa kutsuttavien koirien
määrää)
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Osa koirakokeista suoritetaan kilpailuna ja niissä ei jaeta laatupalkintoa. Koiran rodun mukaan
määräytyy koelaji mihin ohjaaja/koira osallistuvat.
Järjestettävät kokeet kilpailumuodossa:
LINT, HIRV, AJOK/BEAJ, KAER/KAKE JA NOME-B
Järjestäjä hankkii tuomarit.

TULOKSET
Koepäivän päättyessä lasketaan kokeeseen kutsuttujen ohjaaja/koira parin pisteet yhteen ja
parhaan pistetuloksen saavuttanut parivaljakko voittaa kisan. Palkinnoksi voittaja saa oman
valintansa mukaan joko haulikon tai kiväärin. Voittaja saa myös haltuunsa kiertopalkinnon
vuodeksi. Kunkin osakilpailun paras palkitaan. Kokonaiskilpailun kuusi parasta saavat palkinnot.

KILPAILUN PISTEYTYS
Näyttelytuloksen paino lopputuloksessa 10%;

•

hyvä 80p, erittäin hyvä 90p, erinomainen 100p

Ammuntatuloksen paino lopputuloksessa 45%;

•
•

kivääri 10 ls, lopputulos pisteinä max. 100,
haulikko 25 kiekkoa, osumat x 4 = maksimipisteet 100

Metsästyskokeen paino lopputuloksessa 45%;

•

kokeen arvostelu pisteytetään = kokeen maksimipistemäärä 100 (mikäli jossain
metsästyskokeessa ei ole käytössä max.100 p, muuntotaulukon avulla muutetaan
pisteet max. 100)

Esimerkki lopputuloksen laskennasta:

•
•
•

koiran näyttelytulos:
ammuntatulos:
metsästyskokeen tulos

•

yhteistulos 9 + 39,2 + 39,6

eri 90p * 10%
kivääri 87p * 45%
88p * 45%

=9p
= 39,2 p
= 39,6 p
= 87,8 p (87,8% max. pisteistä)

maksimipistemäärä 100 pistettä

•

Voittajapari on se jolla pistemäärä on lähimpänä 100 pistettä (100%)
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Mikäli loppupisteet päätyvät kahdella kilpailijaparilla tasapisteisiin, metsästyskokeen tulos
ratkaisee. Mikäli metsästyskokeen tuloksetkin ovat tasan, ratkaisee ammuntatulos. Mikäli
ampumatuloskin on tasapisteissä, nuorempi koira voittaa.

KILPALUN JURY
Kilpailuun nimetään jury, jonka tehtävänä on valvoa, että kilpailu viedään läpi hyvällä
urheiluhengellä, ja toisaalta jos on tarve päättää sääntöjen tai hyvän urheiluhengen mukaisesti
epäkohtia tai valituksia.
Mikäli kilpailija haluaa tehdä valituksen tai oikaisupyynnön jostain tapahtumasta tai kohtelusta,
hänen tulee tehdä kirjallinen esitys asiasta sen vuorokauden aikana mihin osakilpailuun pyyntö
tehdään. Jury kokoontuu heti tiedon saatuaan ja ratkaisu asiaan pitää tehdä mahdollisimman
nopeasti. Juryn päätöksestä ei voi valittaa.

KILPAILUN NETTISIVUT
Kilpailun nettisivuilla löytyy kaikki tarvittavat tiedot ja tulokset kisaan liittyen www.psjms.fi
Kilpailijoita velvoitetaan perehtymään aikatauluihin ja sääntöihin, ilmoittautumalla kisaan sitoudut
noudattamaan kisan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä.

