
SUOMEN JACKRUSSELLINTERRIERIT RY:N MEJÄ-MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 

 

1.§ Koe 

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n järjestämän MEJÄ-kokeen yhteydessä on yhdessä tuomariryhmässä 

yhdistyksen rotumestaruuskoe. Kokeen ajankohdan vahvistaa yhdistyksen hallitus. Rotumestarin tulee 

saavuttaa palkintosija mestaruuskokeen voittajaluokassa. Tasapisteissä rotumestaruuden voittajan 

nimeää kokeen ylituomari. Kokeessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Kennelliiton 

hyväksymiä koesääntöjä. 

2.§ Osallistumisoikeus 

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n MEJÄ-mestaruuskokeeseen voivat osallistua Suomen 

Jackrussellinterrierit ry:n jäsenten omistamat jackrussellinterrierit, joilla on kilpailuoikeus VOI-luokassa. 

Jäsenyys pitää olla voimassa jo kokeeseen ilmoittautuessa. Kokeeseen valitaan enintään kuusi (6) koiraa, 

ja lisäksi edellisen vuoden mestari on kokeessa puolustamassa mestaruuttaan, mikäli se ilmoitetaan 

kokeeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Mestaruusryhmän koirat valitaan kohdissa 2 – 3 määritellyn 

valintamenettelyn mukaan. Edellisen vuoden mestari on etuoikeutettu osallistumaan 

mestaruuskokeeseen suoraan ilman karsintaa. 

3.§ Valintamenettely 

Mestaruusryhmään valitaan enintään kuusi (6) koiraa seuraavasti: 

 3.1. Koirat, jotka ovat saavuttaneet suurimman yhteispistemäärän kolmesta (3) MEJÄ-kokeen 

voittajaluokan (VOI) suorituksesta siten, että vähintään kaksi koetulosta on samalta kalenterivuodelta 

kuin kyseessä oleva mestaruuskoe. 

 3.2. Jos VOI-luokan tuloksia ei ole käytettävissä, huomioidaan myös avoimen luokan (AVO) 

tulokset samalla menettelyllä kuin VOI-luokan tulokset. Tässä kohdassa tarkoitetaan luokkanousijoita eli 

koiria, jotka ovat juuri nousseet AVO-luokasta VOI-luokkaan. AVO-luokan tulokset lasketaan kertoimella 

0,9. 

 3.3. Jos kohdissa 3.1. ja 3.2. mainittuja kriteereitä täyttäviä koiria ei ole riittävästi, koetoimikunta 

voi harkintansa mukaan tarvittaessa hyväksyä kokeeseen myös sellaiset koirat, joilla on 2.§:n mukainen 

osallistumisoikeus kokeeseen vaikka ne eivät täytä kaikkia 3.§:ssä mainittuja kriteereitä. 

Mestaruusryhmän koirat valitaan ensisijaisesti kohtien 3.1. ja 3.2. mukaan. 

Tulokset tulee olla saavutettu aikaisintaan yksi (1) viikko ennen edellisen vuoden mestaruuskoetta ja 

viimeistään sunnuntaina kaksi (2) viikkoa ennen kyseessä olevaa mestaruuskoetta. Tulokset ilmoitetaan 

koetoimikunnalle ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan jälkeen saavutetut tulokset tulee ilmoittaa 

koetoimikunnalle edellä mainitun aikavälin päättymistä seuraavana maanantaina. 



4.§ Tasapisteet 

Tasapisteitten sattuessa mestaruusryhmään pääsijän ratkaisee paras ilmoitettu yksittäinen tulos. Jos 

pisteet ovat edelleen samat, ratkaisee arpa mestaruuskokeeseen pääsijän. 

5.§ Varakoirat 

Kaksi (2) varakoiraa valitaan 1 – 3§ esitetyin perustein. 

6.§ Kokeen palkinto 

Rotumestaruuden voittajalle jaetaan kiertopalkinto, jonka nimi on Marskin malja. Kiertopalkintoon 

kuuluu myös valokuva-albumi, johon omistaja voi kertoa koirastaan kera kuvan. Voittaja huolehtii 

palkinnosta seuraavaan mestaruuskokeeseen saakka ja on velvollinen toimittamaan sen 

koetoimikunnalle ennen kyseistä koetta. Voittaja huolehtii kiertopalkintoon kaiverrukset yhdistyksen 

hallituksen vahvistamalla tavalla. Kiertopalkinnon lisäksi rotumestarille annetaan rotumestaruudesta 

omaksi muistoksi pienempi pokaali ja kunniakirja. 

7.§ Kokeen järjestäjä 

Kokeen järjestelyistä vastaa Suomen Jackrussellienterrierit ry:n hallituksen vuosittain nimeämä 

koetoimikunta. 

8.§ Sääntöjen voimaantulo 

Nämä säännöt astuvat voimaan 27.7.2014 ja korvaavat vanhat säännöt. Näitä sääntöjä voi muuttaa vain 

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n hallitus. 

 

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n hallitus 


