
Vuoden mäyräkoirat  

Pohjois- Suomen Mäyräkoirakerho ry palkitsee vuosittain menestyksekkäimmät mäyräkoirat. 

Samalla palkitaan vuoden aikana Suomessa valioituneet koirat. Palkinnot jaetaan yhdistyksen 

vuosikokouksessa edellisen vuoden tulosten perusteella. Kilpailla voi Suomesta ja ulkomailta 

saaduilla tuloksilla.  

 

Koiran omistajan tulee itse kirjallisesti ilmoittaa koiransa tulokset yhdistyksen sihteerille 

hallituksen määräämään aikarajaan mennessä. Palkinnoista ovat oikeutettuja kilpailemaan 

PSMKK:n jäsenet, jäsenyyden ajalta olevilla tuloksilla. Koe- ja näyttelytuloksista sekä 

omistajatiedoista, joita ei voida todentaa Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, tulee 

toimittaa kopiot hakemuksen yhteydessä. (koepöytäkirja, näyttelyarvostelulomake, 

omistajatodistus). 

 

Vuoden mäyräkoira palkinnosta kilpaillakseen on koiralla oltava kilpailukaudelta Suomesta tai 

ulkomailta näyttely- ja koetulos. Poikkeuksena LUT-kokeissa A-asteen sekä LUME1x2 saavuttanut 

koira, joka voi osallistua pelkillä näyttelytuloksilla. Vuoden mäyräkoira palkinnon saa koira, joka 

on monipuolisesti menestynyt näyttelyissä ja kokeissa. 

 

Vuoden mäyräkoira palkinnon lisäksi palkitaan jokaisesta kilpailuluokasta (näyttely, mejä, luola,ajo 

ja veri) parhaiten menestynyt koira sekä vuoden veteraani ja vuoden tulokas. Vuoden veteraani 

palkinnon saa yli 8-vuotias koira, joka on menestynyt monipuolisesti. Vuoden tulokkaan palkinnon 

saa koira, joka on aloittanut näyttely- ja koeuransa kilpailukauden aikana ja menestynyt 

monipuolisesti. Hallituksella on lopullinen päätösvalta. 

PISTEYTYS 

Kilpailussa huomioidaan kolme (3) tulosta jokaisesta kilpailuluokasta. Mikä tahansa tulos voidaan 

korvata kilpailukaudella saavutetulla Suomen Mäyräkoiraliiton käyttöjalostuspalkinnolla. 

Käyttöjalostuspalkinto: kultainen 15p. hopeinen 10p. pronssinen 5p. Tasatilanteissa verrataan 

korkeinta yksittäistä pistemäärää, toiseksi korkeinta jne. 

 

NÄYTTELY 

ROP 15 p 

VSP 10 p 

PU/PN2  6 p 

PU/PN3  4 p 

PU/PN4  2 p 

RYP1 10 p 

RYP2 8 p 

RYP3 6 p 

RYP4 4 p 

BIS1 15 p 

BIS2 14 p 

BIS3 13 p 

BIS4 12 p 

 

KV- ja SML:n pääerikoisnäyttelyn pisteet kerrotaan kahdella (2). 



MEJÄ 

AVO1 6 p 

AVO2 4 p 

AVO3 2 p 

VOI1 10 p 

VOI2 8 p 

VOI3 6 p 

 

Kerhonmestaruus 10 p 

Piirinmestaruus 10 p 

Mäyräkoirien mejämestaruuskoe, kulta 20 p, hopea 15 p, pronssi 10 p 

SM-mejäkoe, kulta 25 p, hopea 20 p, pronssi 15 p 

Vahi 1 hyväksytty tulos 10 p 

Hirv-J 1 hyväksytty tulos 10 p Pika 1 hyväksytty tulos 10 p 

 

MÄAJ 

MÄAJ1 10 p 

MÄAJ2 8 p 

MÄAJ3 6 p 

 

Kerhonmestaruus 10 p 

Piirinmestaruus 10 p 

Lohkovoitto 15 p, lohkon toinen 10 p, lohkon kolmas 5 p 

MÄAJ SM-koe, kulta 20 p, hopea 15 p, pronssi 10 p 

 

LUT 

LUTA 10 p 

LUTB 8 p 

LUTC 6 p 

LUTD 4 p 

 

Lume 1 hyväksytty tulos 10 p 

 

VERI 

VERI1 10 p 

VERI2 8 p 

VERI3 6 p 

 

Kerhonmestaruus 10 p 


