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1. Pohjan Karhukoirayhdistys ry:n Parhaan koiran Maljasta kilpailevan koiran omistajan
tulee olla Pohjan Karhukoirayhdistyksen jäsen.
2. Parhaan koiran Maljasta kilpaillaan kalenterivuosittain. Kilpailutuloksissa huomioidaan
ainoastaan Suomessa saavutetut näyttely- ja koetulokset.
3. Parhaan koiran Maljasta koirat kilpailevat jäljempänä mainituin vaatimuksin ja saavat
pisteitä seuraavasti:
4. Hirvenhaukkukokeen tuloksista;
Kolmen parhaan hirvenhaukkukokeen tulokset kilpailuvuodelta seuraavasti; 3 x HIRV1
Koetuloksista hyväksytään yksi pitkän kokeen yhteydessä saavutettu tulos.
5. Arvokilpailusta kilpailuvuodelta seuraavasti;
Hirvenhaukut ottelu
Kuningatar ottelu
Maaottelu
Ystävyysottelu
Tappisarvi kisa
Lohkon valinta
PM / KV koe

= 6 pistettä
= 6 -”= 5 -”= 5 -”= 5 -”= 4 -”= 4 -”-

6. Näyttelypalkinnosta, jonka ei tarvitse olla kilpailuvuodelta:
Valmis Mv
= 6 pistettä
ROP / VSP (Serti)
= 5 -”Erinomainen (SA)
= 4 -”Erittäin hyvä ( 1 )
= 3 -”Hyvä
(2)
= 2 -”Tyydyttävä ( 3 )
= 1 -”Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaistaan kilpailijoiden
paremmuus järjestyksessä seuraavien perusteiden mukaan:
- ensin ratkaisevat kilpailuvuoden kahden HIRV kokeen pisteet yhteenlaskettuina
- sitten ratkaisevat arvokilpailusta saadut pisteet
- seuraavaksi ratkaisee parempi näyttelytulos (tyydyttävä – Mv)
- ellei vieläkään ratkea, niin nuorempi koira voittaa
- viimekädessä arpa
4. Kilpailuun on oikeutettu osallistumaan koira, jolla näyttelytulos ja kilpailuvuodelta
vähintään yhden kokeen tulos.

5. Parhaan koiran Maljan saa vuodeksi haltuunsa se koiranomistaja, jonka koira on
saavuttanut edellä mainitun mukaisesti korkeimman kokonaistuloksen
Maljan vuodeksi haltuunsa saavalle koiranomistajalle luovutetaan omaksi maljan
pienoismalli.
6. Omakseen Parhaan koiran Maljan saa se koiranomistaja, joka on voittanut se kolme (3)
kertaa. Voitot tulee koostua useamman kuin yhden koiran tuloksista.
7. Parhaan koiran Malja jaetaan voittajalle Pohjan Karhukoirayhdistyksen vuosikokouksessa
8. Parhaan koiran Maljan voittaneen koiran omistaja on vastuussa palkinnon säilyttämisestä
ja hyvästä hoidosta. Omalla kustannuksellaan hän kaiverruttaa siihen vuosiluvun, koiran
nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja kokonaistuloksen. Palkinnon
palauttamisesta on sovittava yhdistyksen sihteerin kanssa vähintään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta.
9. Osallistuakseen kilpailuun, omistajan on itse ilmoitettava nimensä ja yhteystietonsa,
koiran nimi, rekisterinumero ja syntymäaika, sekä näiden sääntöjen 3. kohdan
edellyttämät tiedot, kilpailuvuodelta Pohjan Karhukoirayhdistyksen sihteerille
viimeistään kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 20. päivään mennessä.

