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Kello- ja mestaruuskilpailujen järjestämisohje alaosastoille ja kerhoille 

• Kisat anotaan SRY:ltä kilpailuja edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. 

• Järjestävä alaosasto / kerho voi halutessaan anoa SRY:ltä luvan nostaa Kellokisaan osallistuvien joukkueiden 

määrää yhdestä joukkueesta kahteen tai useampaan joukkueeseen per alaosasto / kerho.   

• Järjestäjä ilmoittaa SRY:lle anooko järjestettäväksi kilpailussa myös erikoisjälkikokeen (PAEJ)  

• Anomuksessa ilmoitetaan, mikäli mestaruuskilpailut toimivat myös IFR IGP ja IFR IFH MM joukkueen 

karsintakokeena.   

• Järjestäjän on anottava kilpailu palveluskoiraliitolta kokeiden ja testien anomusaikataulun mukaisesti ja 

järjestäjän on tutustuttava Palveluskoiraliiton kokeiden järjestämisohjeeseen. 

• Järjestävällä alaosastolla on mahdollisuus hakea tapahtumaan yhdistykseltä tappiotakuuta. 

• Tappiotakuun hakemiseen liittyvät tiedot löytyvät http://www.rottweiler.fi 

• Kyseinen takuu on mahdollista saada, mikäli järjestävä alaosasto/kerho on etukäteen toimittanut 

Taloustoimikunnalle tapahtumaa koskevan budjetin vähintään 3 kuukautta ennen ko. tapahtumaa. 

• Järjestäjän tulee riittävän aikaisin olla yhteydessä edellisen vuoden Kello- ja Mestaruuskilpailun järjestäjään 

tai SRY:hyn ja tarkistaa ketkä ovat voittaneet Kello- ja Mestaruuskilpailuissa jaettavat kiertopalkinnot ja 

pyytää asianosaisia toimittamaan kiertopalkinnot ajoissa uudelle järjestäjälle tai toimittamaan ne viimeistään 

kilpailupaikalle. 

• Ilmoitus Kello- ja mestaruuskilpailusta tulee laittaa vähintään kahteen Rottweiler – lehteen. Ilmoitukset sekä 

tiedot Kello- ja mestaruuskilpailuista tulee toimittaa ajoissa www-sivujen ylläpitäjälle sekä yhdistyksen 

sihteerille Facebook sivuja varten. Kaikissa mainoksissa tulee huomioida sponsoreiden näkyvyys. Ilmoitukset 

tekee järjestäjä. 

• SRY toimittaa järjestäjälle sponsorisopimuksien tiedot niiltä osin jotka koskevat kyseistä tapahtumaa  

• Järjestäjä tutustuu SRY:n Kello- ja mestaruuskilpailujen sääntöihin sekä SRY:n sponsorisääntöihin ja huolehtii 

että voimassa olevia sponsorisopimuksia noudatetaan kaikilta osin. Mikäli näissä on epäselvyyttä, tulee 

järjestäjän olla viipymättä yhteydessä SRY:n sihteeriin tai puheenjohtajaan.  

• Järjestäjä huolehtii SRY:n www- ja Facebook sivuille päivitettäväksi kilpailujen viralliset tulokset sekä 

valokuvia, joissa sponsorien näkyvyys on huomioitu.  

• Järjestäjä huolehtii lehtikirjoitukset määräaikaan mennessä: järjestäjän / koetoimitsijan kertomus, 

ylituomarin ja arvostelevien tuomareiden kertomukset, mestareiden kertomukset, tulokset, kuvia. 

Lähetettävissä valokuvissa tulee mainita koiran nimi, omistaja, ohjaaja sekä valokuvaaja. 

• Järjestäjä toimittaa tulokset (tulos, koiran nimi ja ohjaajan nimi) sekä kiertopalkintojen saajat SRY:n sihteerille 

mahdollisimman nopeasti kisojen jälkeen. 
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