
Koe- ja kilpailutoimikunnalle 

Päätettäväksi - Muutosehdotukset PAIM SM järjestämisohjeeseen 

(paimentaville roduille FCI:n paimentavien rotujen listalta, poissulkien bordercolliet ja kelpiet). 
Hyväksy�y Kennelliitossa 4.10.2017 ja voimassa 1.1.2018 alkaen. 
 
Paimennuskollegio esi�ää seuraavia muutoksia SM-kokeiden järjestämisohjeeseen.  Muutetut kohdat 

näkyvät tummennettuna ja alleviivattuna.  Muutoksilla pyritään selkey�ämään järjestysohjeen ja 
valintakriteereiden muodostamaa kokonaisuu�a ja poistamaan päällekäisyyksiä. 
 
1 KILPAILUN ANOMINEN 
Paimennuksen SM-kilpailut järjestetään vuosi�ain elo-marraskuussa.  
 
SM-kilpailujen järjestysluvan järjestävälle yhdistykselle myöntää Paimennuskollegio, yhdistyksen 

anomuksesta kollegion Internet-sivuilla ilmoitettuun määräaikaan mennessä.  

 

Kollegiolta mestaruuskilpailuiden järjestämisluvan saanut yhdistys tekee  SM-kilpailuanomuksen 
Kennelliitolle määräaikaisilmoitusohjeen anomisaikoja nouda�aen. 
 
Perustelut:  

Kollegio katsoo, e�ä kohta tulisi siirtää valintakriteereistä järjestämisohjeeseen selkeyden 
vuoksi. Tällä hetkellä valintakriteereissä olevan kohdan sisältö ei muu�uisi. 

 
5 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET 
 
Paimennuksen SM-kilpailu järjestetään vuosi�ain ja käydään paimennuskokeiden ylimmässä luokassa 
noudattaen lajin koesääntöjä ja -ohjeita . SM-kokeeseen on osallistu�ava vähintään kuusi koiraa ja 
voi�ajan tulee saavu�aa palkintosijaan oikeu�ava tulos, jo�a voi�ajalle voidaan myöntää virallinen 
rekisterikirjaan merki�ävä ��eli M-vuosiluku. 
 
Kilpailu koostuu karsinnasta ja loppukilpailusta. Karsinta järjestetään 1‒2 päiväisenä riippuen 
osallistujien määrästä. 
 
SM-kokeen loppukilpailuun pääsee karsintaradan  10  parasta koiraa sekä edellisen vuoden voi�aja.  
 

Perustelut:  

Kollegio katsoo, e�ä SM-koe tulee kisata täysin virallisten koesääntöjen- ja ohjeiden 
mukaises� ja haluaa tarkentaa tätä järjestämisohjeessa. Samasta syystä viimeisestä 
kappaleesta on poiste�u virkkeet  “Mikäli useampi koirakko päätyy tuloksissa samoihin 
loppupisteisiin, ratkaisee sijoituksen tuomarin etukäteen ilmoi�amien osioiden pisteet. 
Mikäli nekin ovat samat, ratkaistaan mestaruus uusintaradalla.” 
 

 



Lisäksi kollegio pitää selkeämpänä, e�ä loppukilpailuun pääsevien koirien määrä on 
yksikäsi�einen. 
 

6 TUOMARIT  
SM-kilpailulle tulee nimetä kilpailun johtava ylituomari. Paimennuskollegio vahvistaa kilpailun 
johtavan ylituomarin, sekä kilpailun  kaksi (2)  arvostelevaa paimennuskoetuomaria 
kilpailunjärjestäjän esityksestä.   Sijoitukset ratkaistaan arvostelevien tuomareiden pisteiden 

keskiarvona. Johtava ylituomari voi olla toinen arvosteleva tuomari. 

Perustelut: 

Muutos yhdenmukaistaisi paimennuksen SM-kisojen arvostelua muiden lajien arvokisojen 
kanssa. Kahden tuomarin käy�ö ja heidän pisteidensä keskiarvo on käytössä myös monessa 
muussa lajissa.  

 

Tiedoksi - PAIM SM-kilpailuiden osallistumiskriteerit vuodelle 2019 

Paimennuskokeen SM-kilpailuiden järjestämisohjeen kohdassa 2 tarkoitetut Paimennuskollegion 
vahvistamat valintakriteerit ovat lii�eenä. 
 
Niihin on tehty pieniä selvennyksiä verra�una vuoden 2018 kriteereihin: 
-     Karsintatulokset on oltava kahdelta eri keräilykaudelta ja vähintään yhden tuloksista tulisi olla 

erinomainen (ERI). 
-     Karsinatulosten keräilykausien määritelmää tarkennetaan 
-     Valintakriteereistä on poiste�u selkeyden vuoksi järjestämisohjeessa olevat asiat tai näitä on 

ehdote�u siirre�äväksi järjestämisohjeeseen. 
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