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Rotumestaruuskilpailuiden säännnöt 
 
(Säännöt hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.08.2022) 
 
 
 
Näillä säännöillä kilpaillaan vuosittain SBCAK:n rotujen mestaruuksista. 
 
Rotumestaruuskilpailut voivat olla SBCAK ry:n järjestämiä tai jonkun toisen yhdistyksen järjestämiä 
kokeita/kilpailuja, jotka SBCAK ry:n hallitus on nimennyt bordercollieiden ja australiankelpieiden 
rotumestaruuskilpailuksi. 
 
Mestaruus jaetaan erikseen bordercollieille ja australiankelpieille ko. lajin ylimmässä luokassa niin, että 
palkitaan ylimmän luokan kolme parasta bordercollieta ja australiankelpietä. Mestaruuden jakamisen 
edellytyksenä ei ole osallistujamäärän rajoitusta. Rotumestaruuskilpailussa ei vaadita SBCAK ry:n 
jäsenyyttä. 
 
BC&AK paimennuksen rotumestaruus  
Kokeen on oltava virallinen Kennelliitolta anottu koe. Mestaruus jaetaan III-luokassa molemmille 
roduille. Tuloksen tulee olla vähintään III-tulos, jotta mestaruus voidaan jakaa. Voittaja ratkaistaan 
koeohjeiden mukaisesti.  
 
BC&AK nuorten koirien paimennuksen rotumestaruus  
Kokeen on oltava virallinen Kennelliitolta anottu koe. Osallistumisoikeus nuorten koirien 
mestaruuskilpailuun on bordercollieilla ja australiankelpieillä, jotka täyttävät kuluvana vuonna 
korkeintaan kolme vuotta. Nuorten koirien Paimennusmestaruus jaetaan molemmille roduille.  
 
Nuorten koirien paimennusmestaruuskilpailuun osallistuva koira kilpailee siinä luokassa, mihin sillä on 
paimennuskokeiden sääntöjen mukainen osallistumisoikeus. 
 

● I-luokassa kilpailevan koirakon pisteet lasketaan mukaan kilpailuun sellaisenaan 
● II-luokan tulos kerrotaan kertoimella 1,55 
● III-luokan tulos kerrotaan kertoimella 1,95 

 
Tuloksen tulee olla vähintään III-tulos, jotta mestaruus voidaan jakaa. Eniten yhteispisteitä saanut koira 
on nuorten koirien paimennusmestari. Mikäli kilpailussa saadaan tasatulos, voittaa ylemmän luokan 
koira. Muutoin tasatulokset ratkaistaan koesäännön mukaisesti.  
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Palveluskoirien kansallisten lajien rotumestaruus  
Kokeen on oltava virallinen Palveluskoiraliitolta anottu koe. Lajeina kansalliset lajit PAJÄ, PAHA, PAVI, 
PAEK tai osa näistä lajeista. Mestaruus jaetaan voittajaluokassa jokaisessa lajissa molemmille roduille. 
Tuloksen tulee olla hyväksytty tulos, jotta mestaruus voidaan jakaa. Voittaja ratkaistaan koeohjeiden 
mukaisesti.  
 
Erikoisjäljen rotumestaruus 
Kokeen on oltava virallinen Palveluskoiraliitolta anottu koe. Mestaruus jaetaan II-luokassa molemmille 
roduille. Tuloksen tulee olla hyväksytty tulos, jotta mestaruus voidaan jakaa. Voittaja ratkaistaan 
koeohjeiden mukaisesti.  
 
Tokon rotumestaruus  
Kokeen on oltava virallinen Palveluskoiraliitolta anottu koe. Mestaruus jaetaan EVL-luokassa molemmille 
roduille. Tuloksen tulee olla vähintään III-tulos, jotta mestaruus voidaan jakaa. Voittaja ratkaistaan 
koeohjeiden mukaisesti.  
 
Rally-tokon rotumestaruus  
Kokeen on oltava virallinen Palveluskoiraliitolta anottu koe. Mestaruus jaetaan MES-luokassa 
molemmille roduille. Tuloksen tulee olla vähintään 70 p, jotta mestaruus voidaan jakaa. Voittaja 
ratkaistaan koeohjeiden mukaisesti. 
 
Agilityn rotumestaruus  
Kilpailun on oltava virallinen Agilityliitolta anottu kilpailu. Mestaruus jaetaan III-luokassa (medi, 
pikkumaksi ja maksi) molemmille roduille. Tuloksen tulee olla hyväksytty tulos, jotta mestaruus voidaan 
jakaa. 
 
Mestaruus ratkaistaan yhden agilityradan perusteella, jonka hallitus on nimennyt rotumestaruusradaksi. 
Voittaja ratkaistaan kilpailusäännön mukaisesti.  
 
Valjakkohiihdon rotumestaruus  
Kokeen on oltava virallinen Palveluskoiraliitolta anottu koe. Mestaruus jaetaan aikuisten, sekä naisten 
että miesten sarjassa yksivaljakon naruluokissa molemmille roduille. Voittaja ratkaistaan koeohjeiden 
mukaisesti. 
 
TS-paimennuksen rotumestaruus 
Kokeen on oltava virallinen Kennelliitolta anottu koe. Mestaruus jaetaan 3-luokassa. Tuloksen tulee olla 
vähintään H (hyvä), jotta mestaruus voidaan jakaa. Voittaja ratkaistaan koeohjeiden mukaisesti. 
 
TS-paimennuksen nuorten koirien rotumestaruus 
Nuortenmestaruus jaettaan kokeen parhaalle kuluvana vuonna enintään 3 vuotta täyttävälle koiralle 
siten, että 1-luokan saavutetut pisteet katsotaan sellaisenaan, 2-luokassa saavutetut pisteet kerrotaan 
1,05 ja kolmosluokassa saavutetut pisteet kerrotaan 1,1. 
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Koiratanssin rotumestaruus 
Kilpailun on oltava virallinen Palveluskoiraliitolta anottu kilpailu. Mestaruus jaetaan VOI-luokassa 
molemmille roduille sekä Heelwork to music että Freestyle -lajissa. Tuloksen tulee olla hyväksytty, jotta 
mestaruus voidaan jakaa. Voittaja ratkaistaan kilpailuohjeiden mukaisesti. 


