
Valintasääntöehdotusten mukaiset esitykset: 

Laikojen SM-hirvikokeen valintasääntö 
!  
Vahvistettu hallituksen kokouksessa xxxxxxx 

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Suomen Mestaruus -hirvenhaukkuotteluun.  

Kokeen voittaneelle koiralle myönnetään kyseessä olevan vuoden Mestarin titteli 
vuosiluvulla, M-XX. 

Kokeen järjestäjä valitsee SLJ:n hallituksen vahvistaman valintaohjeen mukaisesti Laikojen 
SM-hirvenhaukkuotteluun enintään neljätoista (14) vähintään kaksi HIRV-3 tuloksen 
haukkunutta laikaa. Määrään sisältyvät edellisvuoden mestari ja edellisen vuoden 
Kalinkahaukkujen voittaja, jos ne ilmoittautuvat.  

Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä. 
  
Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-
tulosta (vähintään HIRV-3). Ensimmäisessä valintaryhmässä valitaan koirat joilla molemmat 
palkintosijaan (väh. HIRV3) oikeuttavat tulokset ovat kuluvalta kaudelta. Toisessa 
valintaryhmässä yksi palkintosijaan (väh. HIRV3) oikeuttava tulos on oltava kuluvalta 
kaudelta, minkä lisäksi toinen tulos (väh. HIRV3) on edelliseltä kaudelta. Kolmannessa 
valintaryhmässä molemmat palkintosijaan oikeuttavat tulokset (väh. HIRV3) ovat edeltävältä 
kaudelta.  

Valintaryhmästä riippumatta toisen valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden 
päivän kokeesta. 

Yli 15 kk ikäisellä koiralla on oltava näyttelystä vähintään käyttövalion arvoon oikeuttava 
näyttelytulos (laatumaininta H). 
   
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on 
ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan 
haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokeen alkua.  

Jos SM-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan edellä mainittua 
valintapisteytystä taaksepäin vuosi kerrallaan. 

Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira kuluvan kauden paremmalla tuloksella 
tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista nuorempi.  

Virallisessa Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu -kokeessa tuomarina ei voi toimia osallistuvan 
koiran omistaja, perheenjäsen (kuten Suomen Kennelliitto sen määrittelee) tai koiran 
kasvattaja. 
  



Laikojen hirvenhaukun narttumestaruuskokeen valintasääntö
!  
Vahvistettu xxxxxxx 

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Kalinkahaukkuihin, narttumestaruuskokeeseen. 
Koe on avoin kaikille laikanartuille, mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu. 
  
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän 
ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee 
kilpailun voitosta mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa. 
  
Edellisvuoden narttumestarilla on osallistumisoikeus kisaan. Mukaan valitaan enintään 
neljätoista (14) koiraa järjestäjän päätöksellä.  

Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä. 
  
Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-
tulosta (vähintään HIRV-3). Ensimmäisessä valintaryhmässä valitaan koirat joilla molemmat 
palkintosijaan (väh. HIRV3) oikeuttavat tulokset ovat kuluvalta kaudelta. Toisessa 
valintaryhmässä yksi palkintosijaan (väh. HIRV3) oikeuttava tulos on oltava kuluvalta 
kaudelta, minkä lisäksi toinen tulos (väh. HIRV3) on edelliseltä kaudelta. Kolmannessa 
valintaryhmässä molemmat palkintosijaan oikeuttavat tulokset (väh. HIRV3) ovat edeltävältä 
kaudelta.  

Valintaryhmästä riippumatta toisen valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden 
päivän kokeesta. 

Yli 15 kk ikäisellä koiralla on oltava näyttelystä vähintään käyttövalion arvoon oikeuttava 
näyttelytulos (laatumaininta H). 
   
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on 
ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan 
haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokeen alkua.  

Jos SM-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan edellä mainittua 
valintapisteytystä taaksepäin vuosi kerrallaan. 

Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira kuluvan kauden paremmalla tuloksella 
tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista nuorempi.  

Virallisessa Laikojen hirvenhaukun narttumestaruuskokeessa -kokeessa tuomarina ei voi 
toimia osallistuvan koiran omistaja, perheenjäsen (kuten Suomen Kennelliitto sen 
määrittelee) tai koiran kasvattaja. 
  



Nuorten laikojen Erraus-haukkujen valintasääntö
!  
Vahvistettu xxxxx 

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Erraushaukkuihin, juniorimestaruuskokeeseen. 
Koe on avoin 9kk- alle 36kk ikäisille laikoille (koepäivänä alle 36kk), mutta se on samalla 
järjestön mestaruusottelu. 
  
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän 
ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee 
kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa. 
  
Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa, määrä järjestäjän päätöksellä.  

Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä. 
  
Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-
tulosta (vähintään HIRV-3). Ensimmäisessä valintaryhmässä valitaan koirat joilla molemmat 
palkintosijaan (väh. HIRV3) oikeuttavat tulokset ovat kuluvalta kaudelta. Toisessa 
valintaryhmässä yksi palkintosijaan (väh. HIRV3) oikeuttava tulos on oltava kuluvalta 
kaudelta, minkä lisäksi toinen tulos (väh. HIRV3) on edelliseltä kaudelta. Kolmannessa 
valintaryhmässä molemmat palkintosijaan oikeuttavat tulokset (väh. HIRV3) ovat edeltävältä 
kaudelta.  

Valintaryhmästä riippumatta toisen valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden 
päivän kokeesta. 

Yli 15 kk ikäisellä koiralla on oltava näyttelystä vähintään käyttövalion arvoon oikeuttava 
näyttelytulos (laatumaininta H). 
   
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on 
ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan 
haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokeen alkua.  

Jos SM-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan edellä mainittua 
valintapisteytystä taaksepäin vuosi kerrallaan. 

Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira kuluvan kauden paremmalla tuloksella 
tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista nuorempi.  

Virallisessa nuorten Laikojen hirvenhaukun mestaruuskokeessa -kokeessa tuomarina ei voi 
toimia osallistuvan koiran omistaja, perheenjäsen (kuten Suomen Kennelliitto sen 
määrittelee) tai koiran kasvattaja. 



Esimerkki koirien valinnasta SM-, Kalinka-, ja Erraushaukkuihin (SM-kisoihin 
kiintiöpaikka laskettava Kalinkahaukkujen voittajalle) 

Koira

Tulos 
#1 

kaude
lta 

2018

Tulos #2 
kaudelta 

2018

Tulos #1 
kaudelta 

2017

Tulos #2 
kaudelta 

2017

Tulos 
#1 

kaude
lta 

2016

Kaksi 
parast

a 
tulosta

Valinta
sijoitus

?

Koira 1 90 90 - - - 180 1

1. valinta-ryhmä 
(2x väh. HIRV3 

kuluvalta 
kaudelta

Valituk
si 
tulevat 
koirat 
14 kpl

Koira 2 85 85 - - - 170 2

Koira 3 80 80 - - - 160 3

Koira 5 65 90 63 - - 155 4

Koira 4 70 70 90 90 99 140 5

Koira 7 69 70 51 - - 139 6

Koira 6 55 80 70 60 89 135 7

Koira 8 65 62 45 
(HIRV0)

- - 127 8

Koira 9 90 32 
(HIRV0)

95 95 95 185 9
2. valinta-ryhmä 
(väh. 1x HIRV3 

kuluvalta 
kaudelta ja yksi 
väh HIRV3 tulos 

edeltävältä 
kaudelta)

Koira 10 85 45 
(HIRV0) 90 - - 175 10

Koira 11 - 80 90 - - 170 11

Koira 12 - 71 75 - - 146 12

Koira 13 - 65 70 45 
(HIRV0)

- 135 13

Koira 14 - - 96 60 - 156 14

3. ValintaryhmäKoira 15 - - 50 90 90 140 15

Koira 16 - - 51 50 51 101 16
Vara-
koirat 
4kpl

Koira 17 - - 84 90 174 17
4.  Valintaryhmä

Koira 18 - - 90 60 150 18

ensimmäinen valintapisteissä huomioitava tulos
toinen valintapisteissä huomioitava tulos
ei huomioida (ei palkintosijaan oikeuttava tulos!)
tulos jota ei huomioida valintapisteissä

tulos yhden päivän kokeesta



Huomiot: 
Isoimmat muutokset: 

1. Valitaan 4 varakoiraa entisen 3 sijasta 
2. SM-kisoissa ei ole kiintiöpaikkoja ”toisenrotuisille” laikoille 
3. Osallistuakseen arvokisoihin koiralla on oltava vähintään 2 palkintosijaan oikeuttavaa 

(HIRV3) tulosta, ja näistä toisen on oltava pitkästä kokeesta (ja käytännössä 
maksimissaan noin vuoden erolla toisistaan). Ehdotetulla valintasäännöllä kuluvan kauden 
tuloksilla on etusija valintajärjestyksessä. 

4. Näyttelytulosvaatimus on muutettu vastaamaan käytännöllisempää käyttövalionarvo-
vaatimusta (kuten Kennelliitto sen määrittelee) 

5. Valitut koirat ilmoitetaan viikko ennen kisatapahtumaa aikaisemman 3vrk sijasta (myös 
pitkänmatkalaisille enemmän aikaa varustautua lähtöön ja koirakoiden aikaa varmistella 
tuomarit). 

6. Viimeisen valintapaikan tasapistetilanteessa paremmalla kuluvan kauden tuloksille tulee 
valituksi. Jos molemmilla koirilla on sama paras tulos niin koirista nuorempi valitaan. 

7. Painotuksia ei ehdotetuissa uusissa valintasäännöissä ole. 

Ajatus/Huomio: Kalinkahaukkujen voittajan vm. 2017 osallistuminen SM-kisoihin 2018 sotii 
sitä ajatusta vastaan että kuluvan kauden parhaimmisto olisi myös SM-kisoissa. On hienoa 
että yritetään mahdollistaa nartuille osallistuminen riippumatta juoksujen ajankohdasta, 
mutta säätäminen arvokisojen järjestelyiden kanssa hieman tökkii. Itse osallistuisin nartun 
omistajana mielummin saman vuoden SM-kisoihin kuin vuoden viiveellä silläkin uhalla että 
juoksut sattuisivat aina samaan aikaan.  


