Stadgar för tävlingen om JUNIORMÄSTARTITELN
§1
Juniormästerskapstävlingen är en nationell tävling för de raser som är underställda Finska Jämt- och
Gråhundklubben. Den är öppen för hundar, som tävlar i segrarklass och som under ifråga varande
provsäsong har en ålder under 30 månader vid utgången av november månad.
Denna tävling är en individuell tävling för älghundar och i den gäller de provregler, som är fastställda
av Finska Kennelklubben för ifrågavarande provform (HIRV).
§2
För arrangemanget av Juniormästerskapstävlingen är landet indelat i fyra zoner:
SÖDRA ZONEN: Kymenläänin, Lounais-Suomen, Etelä-Hämeen, Salpausselän, Nylands ja
Helsingfors kenneldistrikt.
ÖSTRA ZONEN: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Suur-Savon kenneldistrikt.
NORRA ZONEN: Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kenneldistrikt.
VÄSTRA ZONEN: Vasa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Häme och Ålands kenneldistrikt.
§3
Juniormästerskapstävlingen arrangeras turvis inom zonerna enligt följande ordningsföljd: Södra,
Östra, Norra och Västra zonen, där man följer ordningsföljden i §2 på så sätt, att EteläHäme och Salpausselkä kenneldistrikt samt Nylands och Helsingfors kenneldistrikt ordnar
tillsammans. Ålands kenneldistrikt arrangerar inte denna tävling.
Ifall något kenneldistrikt inte kan arrangera denna tävling då de står i tur, kan FJGK:s styrelse besluta
om arrangemanget i något annat distrikt. Juniomästerskapstävlingen arrangeras första gången år
1998 i södra zonen av Kymmene kenneldistrikt. Tävlingen arrangeras alltid som en (1) dags tävling
under tiden oktober – november.
§4
Det kenneldistrikt, där tävlingen arrangeras, beviljar lov för tävlingen. Anhållan om tävlingen
skall tillställas styrelsen för kenneldistriktet inom mars månad.
I anhållan skall följande fakta framgå:
-tidpunkt för tävlingen
-plats för tävlingen, samlingsplats, plats för mat och logi
-provområden, vilka inte får ligga på mera än 80 km avstånd från samlingsplatsen om inte
rasklubbens styrelse gett speciellt lov.
-tävlingskommitténs sammansättning. En medlem / kontaktperson utnämns av rasklubbens styrelse.
-anmälan om en överdomare + suppleant, vilka rasklubbens styrelse utsett
-förslag om anmälningsavgift

§5
Till tävlingen väljs från varje zon de fyra (4) bästa hundarna med SKL1 resultat, sammanlagt 16
hundar. Ägarna skall vara medlemmar i rasklubben. Dessutom väljs en (1) hund med SKL1 resultat i
reserv. Denna hund tävlar endast om ordinarie hund får förhinder.
Valet av hundarna förrättar zonens valmän på basen av hundens sammanlagda två bästa resultat
(SKL1). Hundens resultat på utställning och prov skall meddelas till kenneldistriktets valman två
veckor före tävlingen. För att kunna komma på fråga, skall hunden på utställning ha fått minst
kvalitetsbedömningen GOD i juniorklass. Zonens valmansordförande skall anmäla uttagna hundar till
arrangören två (2) veckor före tävlingsdatum.
§6
Deltagare i tävlingen erlägger en anmälningsavgift, som fastställts av kenneldistriktets styrelse.
Rasklubben stöder arrangemanget ekonomiskt. Summan är lika med de som går till arrangemanget
av zongranskningen (år 2002 - 500 €).

