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ROTTWEILERIEN MESTARUUSKILPAILUN SÄÄNTÖ: 

 
1§ JÄRJESTÄMINEN 
Rottweilerien mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain virallisena palveluskoirakokeena seuraavissa 
palveluskoiralajeissa: PAJÄ, PAHA, PAEK ja PASU. Halutessaan järjestävä alaosasto tai kerho voi lisätä lajivalikoimaan 
myös erikoisjäljen PAEJ. Järjestelyistä vastaa kukin alaosasto tai jäsenkerho vuorollaan SRY ry:n hallituksen päätöksen 
mukaisesti. Järjestelyt voidaan jakaa useammankin alaosaston tai kerhon kesken. Kilpailut järjestetään 1–3-päiväisenä. 
Kilpailu pyritään järjestämään viimeistään syyskuun neljäntenä viikonloppuna. 
 
2§ OSALLISTUMISOIKEUS 
Mestaruuskilpailuihin on osallistumisoikeus kaikilla rottweilereilla, jotka ovat saavuttaneet ko. lajissa oikeuden kilpailla III-
luokassa (erikoisjäljellä PAEJ II-luokassa) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mestaruuskilpailuihin osallistuva koira 
voi osallistua myös Kellokisa-joukkueeseen, jos se on siihen nimetty. Järjestävä alaosasto tai kerho voi anoa hallitukselta 
osallistumisoikeuden rajoittamista. Mestaruuskilpailuun osallistuvan koiran ohjaajan tulee olla Suomen Rottweileryhdistys 
ry:n jäsen. 
 
3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN 
Paremmuusjärjestys ratkaistaan palveluskoirakokeiden koesääntöjen mukaisesti. Tuloksen ollessa tasan, ratkaisee 
maastotulos siten, että paremman maastotuloksen saanut voittaa. Erikoisjäljellä PAEJ tuloksen ollessa tasan, mestaruus 
jaetaan. 

 
KELLOKISAN SÄÄNTÖ: 

 
1§ JÄRJESTÄMINEN 
Kellokisa on Suomen Rottweileryhdistyksen (SRY ry) alaosastojen ja jäsenkerhojen välinen kilpailu SRY ry:n 
lahjoittamasta laivakellosta. Kilpailu järjestetään vuosittain Rottweilerien mestaruuskilpailun yhteydessä. Kellokisan 
kilpailulajeina ovat PAJÄ, PAHA, PAEK ja PASU (sekä PAEJ, mikäli järjestävä alaosasto tai kerho on sen lajivalikoimaan 
lisännyt). Joukkuekilpailu järjestetään kaikkien lajien kaikissa luokissa, poikkeuksena PAEJ jonka järjestävä alaosasto tai 
kerho voi halutessaan järjestää vain 1 luokassa, 2 luokassa tai molemmissa luokissa. Alaosastoa tai jäsenkerhoa voi 
edustaa yksi (1) joukkue. Järjestävä alaosasto tai kerho voi anoa hallitukselta lupaa nostaa alaosastoilta ja kerhoilta 
tulevien joukkueiden määrää.  
 
2§ OSALLISTUMISOIKEUS 
Alaosastot ja jäsenkerhot nimeävät joukkueensa ja ilmoittavat ne. Joukkue muodostuu yhdestä neljään (1-4) 
rottweilerista ohjaajineen, joista enintään kolme (3) voi osallistua 1- tai 2-luokkaan. Joukkueeseen ilmoitettu neljäs koira 
osallistuu myös mestaruuskilpailuun. Samaa sääntöä noudatetaan kaikkien joukkueiden muodostamisessa. Jos 
joukkueeseen ilmoitettu koira on estynyt osallistumasta, niin se voidaan korvata koiralla, joka kilpailee samassa lajissa ja 
luokassa tai joka on ilmoitettu mestaruuskilpailuun. Joukkueeseen kuuluvan koiran ohjaajan tulee olla Suomen 
Rottweileryhdistyksen – Finlands Rottweilerförening r.y:n jäsen sekä olla ko. alaosaston tai jäsenkerhon jäsen. 
 
3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN 
Joukkueen tulokseksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koiran tulos, Erikoisjäljelle (PAEJ) osallistuvan koiran 
pisteet kerrotaan kolmella. Mikäli koirakko ei saavuta koulutustunnusta lajissaan sen pisteitä ei huomioida joukkueen 
tulokseen. 
Joukkueiden järjestys määräytyy saavutettujen joukkuepisteiden mukaisesti. Pisteiden mennessä tasan voittaa se 
joukkue, jolla on korkein yhteenlaskettu maastopistemäärä (tässä tilanteessa huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet 
kerrottuna kahdella). Jos pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, voittaa se joukkue, jossa koirakolla on korkein yksittäinen 
lopputulos luokasta riippumatta (tässä tilanteessa huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna kolmella). Jos pisteet 
ovat edelleen tasan ratkaisee joukkueen toiseksi parhaan koirakon tulos (PAEJ pisteet kerrottuna kolmella). 
 
4§ KELLOKISAN KIERTOPALKINTO 
Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa alaosasto tai jäsenkerho, jonka joukkue on voittanut 
Kellokisan. Voittanut joukkue on velvollinen toimittamaan kiertopalkinnon seuraavan vuoden 
Kellokisan järjestäjille ko. kilpailupäivään mennessä. 
 
5§ TSEMPPARIKELLO 
Joukkueen pisteiksi lasketaan kaikkien niiden koirakoiden pisteet, jotka eivät oikeuta koulutustunnukseen. Joukkueen 
pisteiksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koiran pisteet, Erikoisjäljelle (PAEJ) osallistuvan koiran pisteet 
kerrotaan kolmella. Pisteiden mennessä tasan voittaa se joukkue, jolla on korkein yhteenlaskettu maastopistemäärä 
(tässä tilanteessa huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna kahdella). Jos pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, 
voittaa se joukkue, jossa koirakolla on korkein yksittäinen loppupistemäärä luokasta riippumatta (tässä tilanteessa 
huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna kolmella). Jos pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee joukkueen toiseksi 
parhaan koirakon loppupistemäärä (PAEJ pisteet kerrottuna kolmella). 
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