
LAHDEN SEUDUN MÄYRÄKOIRAKERHO RY:N MEJÄ-MESTARI – KIERTOPALKINNON 
SÄÄNNÖT 
 
1. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry järjestää vuosittain kerhon mejä –mestaruuskokeen. 
2. Palkinnon nimi on Mejä – Mestari ja se jaetaan voittaja luokassa. 
3. Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Lahden Seudun Mäyräkoirakerhon jäsenten omistamat 
mäyräkoirat tai jäsenellä sijoituksessa oleva mäyräkoira. 
4. Mikäli varsinaiseen Mejä –mestaruuskokeeseen eivät mahdu kaikki halukkaat osallistujat, voidaan 
Mejä –mestaruutta jaettaessa huomioida kokeen ulkopuolelle jääneiden koirien kohdalla samalla 
kaudella kerhon järjestämissä kokeissa saavuttama tulos. 
5. Mikäli kokeeseen ilmoittautuvien koirien määrä on suurempi kuin kokeeseen voidaan ottaa, 
karsiutuvat ensisijaisesti ne, jotka ovat osallistuneet kerhon järjestämään kokeeseen aikaisemmin 
samalla kaudella. Ensimmäiseksi karsiutuvat viimeiseksi ilmoittautuneet. 
6. Palkittava koira kilpailee VOI –luokassa. 
7. Palkinnon saa koira, jolla on vähintään VOI 3 –tulos ja korkein pistemäärä.  

8. Palkittu saa haltuunsa kiertopalkinnon vuodeksi. Lisäksi koira palkitaan koirakohtaisella palkinnolla. 
9. Palkinnon rinnalla on kansio, johon palkitun koiran omistajan tulee itse toimittaa koiransa kuva, 
koiran tiedot ja palkintoon oikeuttava tulos. Kansio säilytetään hallituksen kulloinkin määräämän 
henkilön hallussa. 
10. Palkinnon saajan tulee kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon vuosiluku ja koiran virallinen 
nimi. Palkinto tulee luovuttaa takaisin hallitukselle viimeistään seuraavan mestaruuskokeen palkintojen 
jakotilaisuudessa. 
11. Hallitus pidättää oikeuden tarpeelliseksi katsomiinsa muutoksiin. 
12. Nämä säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.9.2011 ja korvaavat vanhat säännöt. 
Säännöt tulevat voimaan heti. 

LAHDEN SEUDUN MÄYRÄKOIRAKERHO RY:N MEJÄ KISÄLLI-MESTARI – 
KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT 
 
1. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry järjestää vuosittain kerhon MEJÄ Kisälli –mestaruuskokeen. Koe 
järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2012 
2. Palkinnon nimi on Mejä Kisälli – Mestari ja se jaetaan avoimessa luokassa. 
3. Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Lahden Seudun Mäyräkoirakerhon jäsenten omistamat 
mäyräkoirat tai jäsenellä sijoituksessa oleva mäyräkoira. 
4. Mikäli varsinaiseen Mejä Kisälli –mestaruuskokeeseen eivät mahdu kaikki halukkaat osallistujat, voidaan 
Mejä –mestaruutta jaettaessa huomioida kokeen ulkopuolelle jääneiden koirien kohdalla samalla 
kaudella kerhon järjestämissä kokeissa saavuttama tulos. 
5. Mikäli kokeeseen ilmoittautuvien koirien määrä on suurempi kuin kokeeseen voidaan ottaa, 
karsiutuvat ensisijaisesti ne, jotka ovat osallistuneet kerhon järjestämään kokeeseen aikaisemmin 
samalla kaudella. Ensimmäiseksi karsiutuvat viimeiseksi ilmoittautuneet. 
6. Palkittava koira kilpailee AVO –luokassa. 
7. Palkinnon saa koira, jolla on vähintään AVO 3 –tulos ja korkein pistemäärä.  

8. Palkittu saa haltuunsa kiertopalkinnon vuodeksi. Lisäksi koira palkitaan koirakohtaisella palkinnolla. 
9. Palkinnon rinnalla on kansio, johon palkitun koiran omistajan tulee itse toimittaa koiransa kuva, 
koiran tiedot ja palkintoon oikeuttava tulos. Kansio säilytetään hallituksen kulloinkin määräämän 
henkilön hallussa. 
10. Palkinnon saajan tulee kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon vuosiluku ja koiran virallinen 
nimi. Palkinto tulee luovuttaa takaisin hallitukselle viimeistään seuraavan mestaruuskokeen palkintojen 
jakotilaisuudessa. 
11. Hallitus pidättää oikeuden tarpeelliseksi katsomiinsa muutoksiin. 
12. Nämä säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.9.2011 ja astuvat tulevat voimaan heti. 

 
 

 


