Esitykset vuosikokoukselle

1. hallituksen esitys ed.vuosikokouksen päätöksen kumoamiseksi SM-tuomarivalintojen osalta
Hallitus esittää yksimielisesti peruttavan vuosikokouksen 2016 tekemän päätöksen SM-järjestämissäännöstä.
Esitetään että valitsijatoimikunta kutsuu kaikki tuomarit SM-kilpailun palkintotuomarin tehtävään.

2. hallituksen esitys Suomen dreeverijärjestön sääntöjen muuttamiseksi tietyiltä osin (erillinen liite)
3. esitykset käyttövalion arvoon vaadittavista koetuloksista (FI KVA DRAJ)
a. hallituksen esitys
3 x DRAJ-1 näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden
kokeesta. Vähintään yksi tulos, jota ei ole ajettu sorkkaeläimellä, tulee olla paljaalta maalta. Ennen 1.8.2018
saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ VOI 1 vastaavat DRAJ-1 tulosta.

b. Merja Keltamäen, Mika Määtän ja Heidi Lukinin esitys
Käyttövalion arvoon vaaditaan kolme DRAJ-1 tulosta, joista yksi saa olla sorkkatulos, yksi saa olla
ajettuna kokokaudenkokeesta ja vähintään yksi jänistulos tulee olla ajettuna
paljaanmaan kelissä.
Lisäksi näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella.

c. Matti Saaren esitys
3 x DRAJ-1, joista kaikki voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden
kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. Enintään kaksi tulosta saa olla
ajatettu sorkkaeläimellä. Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ-VOI 1 vastaavat
DRAJ-1 tulosta.

d. Timo Poutisen esitys
3 x DRAJ-1 näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla
kokokauden kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. Vähintään yksi tulos on
saavutettava jäniksen ajosta. Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ VOI 1 vastaavat DRAJ-1
tulosta. (Valt 25.11.18)

4. hallituksen esitys muotovalion arvoon vaadittavista koetuloksista (FI MVA DRAJ)
1 x DRAJ-1 tai ennen 1.8.2018 saavutettu DRAJ-VOI 2 tulos tai 1 x DKAJ-1 ja DKAJ-2,
tai 2 x KEAJ-1

5. esitykset SM-kilpailusääntöihin
a. Merja Keltamäen, Mika Määtän ja Heidi Lukinin esitys
SM-kilpailuissa vuoden 2020 kisojen jälkeen sallittuja ajoeläimiä ovat
jänis ja kettu. Sorkkaeläimen ajoja ei hyväksytä, ja siihen suhtaudutaan kuten kohtuuttomaan häiriöön.
Vuoden 2020 SM-kilpailun jälkeen sorkkaeläimillä ajettuja(S-tulos)tuloksia ei hyväksytä SM-valinnoissa.

b. Tom Vehkojan esitys
Pistelaskenta ehdotus mestaruuskisoihin (sm-kisat ja pohjoismaiden mestaruus ottelu) ja SM-karsintaan;
- ominaisuuspisteet kaikille sallituille ajoeläimille samat
- ajopisteet sallituille ajoeläimille kertoimilla
- sorkka ajominuuttipisteet x1
- kettu ajominuuttipisteet x 1,1
- jänis ajominuuttipisteet x 1,2
Käytetään sääntökirjassa olevaa pistetaulukkoa (sivu 62) kahdella desimaalilla
Esimerkiksi;
180 minuutin ajo sorkalla = 65p x1 = 65p

180 minuutin ajo ketulla = 65p x1,1 = 71,5p
180 minuutin ajo jäniksellä = 65p x 1,2 = 78p
Tämä pistelaskenta kertoimilla koskee vain yllämainittuja mestaruusotteluita ja karsintoja.
DRAJ ja DKAJ tulokset lasketaan ilman kertoimia.
Kaikissa mestaruuskisoissa on sallittu kaikki lailliset ajoeläimet.
Valitsijatoimikunnalle lähetetään tulokset ilman kertoimia.
Valitsijatoimikunta laskee tulokset kertoimilla.

c. Timo Poutisen esitys
Dreeverien SM-ajomestaruuskilpailut pidetään kaksiosaisina siten, että samana
viikonloppuna, kahtena peräkkäisenä päivänä, järjestetään kahdet erilliset DRAJ-kokeet, joissa
ajoeläiminä ovat kaikki koesäännöissä hyväksytyt ajoeläimet.
Samoissa SM-ajomestaruuskilpailuissa ratkaistaan sekä lajikohtaiset (Mestari-J XXXX, Mestari-K XXXX,
Mestari-S XXXX) mestaruudet että DRAJ-yleismestaruus.
Kunkin ajoeläimen lajikohtainen mestaruus ratkaistaan yhden koepäivän kyseisellä ajoeläimellä
saavutetun parhaan koetuloksen pistemäärällä (jänis-DRAJ, kettu-DRAJ, sorkkaeläin-DRAJ.
DKAJ-pisteytyksellä laskettua tulosta ei oteta huomioon.).
Koira voi näin samassa SM-ajomestaruuskilpailussa saavuttaa useitakin lajimestaruuksia.
Jos koiralla on samalta ajoeläimeltä tulos kumpanakin koepäivänä, pistemääristä parempi otetaan huomioon
lajikohtaista mestaruutta määritettäessä.
Paremman päivän tulos ratkaisee dreeverien lajimestaruuden.
Vuosittaisen DRAJ Suomen yleismestarin arvon (Mestari XXXX) saavuttaa se koira, jonka
kummankin päivän yhteenlasketut koepisteet ovat korkeimmat.
Olosuhteiden estäessä toisen kilpailupäivän kokeiden järjestämisen ratkeaa myös DRAJ Suomen
yleismestarin arvo vain yhden kilpailupäivän tuloksilla.

6. esitykset Suomessa järjestettävän maaottelun sääntöihin
a. Merja Keltamäen, Mika Määtän ja Heidi Lukinin esitys
Suomessa järjestettävissä maaotteluissa sallittuja ajoeläimiä ovat jänis ja kettu.
Sorkkaeläimen ajoja ei hyväksytä, ja siihen suhtaudutaan kuten kohtuuttomaan häiriöön.

b. Tom Vehkojan esitys
Pistelaskenta ehdotus mestaruuskisoihin (sm-kisat ja pohjoismaiden mestaruus ottelu) ja SM-karsintaan;
- ominaisuuspisteet kaikille sallituille ajoeläimille samat
- ajopisteet sallituille ajoeläimille kertoimilla
- sorkka ajominuuttipisteet x1
- kettu ajominuuttipisteet x 1,1
- jänis ajominuuttipisteet x 1,2
Käytetään sääntökirjassa olevaa pistetaulukkoa (sivu 62) kahdella desimaalilla
Esimerkiksi;
180 minuutin ajo sorkalla = 65p x1 = 65p
180 minuutin ajo ketulla = 65p x1,1 = 71,5p
180 minuutin ajo jäniksellä = 65p x 1,2 = 78p
Tämä pistelaskenta kertoimilla koskee vain yllämainittuja mestaruusotteluita ja karsintoja.
DRAJ ja DKAJ tulokset lasketaan ilman kertoimia.
Kaikissa mestaruuskisoissa on sallittu kaikki lailliset ajoeläimet.
Valitsijatoimikunnalle lähetetään tulokset ilman kertoimia.
Valitsijatoimikunta laskee tulokset kertoimilla.

