AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT
1§

Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku ja koiran nimi.

2§

Palkinnoista saavat kilpailla rekisteröidyt noutajat, joiden omistajan tai haltijan on oltava Auran
Nuuskut ry:n jäsen, mikäli lajikohtaisissa säännöissä ei toisin määrätä.

3§

Palkintoa tulee koiran haltijan itse hakea lähettämällä tiedot koirasta sekä sen saavuttamista
kotimaisista näyttely- ja koetuloksista vuoden loppuun mennessä Auran Nuuskut ry:n ilmoittamalle
henkilölle, jolloin koira osallistuu vuoden koira palkintojen valintaan.

4§

PiirM kisoista vain Varsinais-Suomen kennelpiirin alueella saadut pisteet otetaan huomioon.

5§

Auran Nuuskut ry:n hallitus päättää palkintojen jakamisesta lähetettyjen tietojen perusteella.
Hallitus voi niin harkittuaan olla myöntämättä palkintoa. Hallituksen tulee aina esittää perustelunsa
palkinnon myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

6§

Palkinto tulee hakijan itse tai hänen edustajansa henkilökohtaisesti noutaa, palkintoja ei lähetetä
jälkikäteen.

7§

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Auran Nuuskut ry:n hallitus kuunneltuaan ensin ko. lajin
toimikuntaa. Hallituksen tulee olla yksimielinen päätöksessään.

8§

Kunkin lajin yksityiskohtaiset säännöt on kirjattuna erikseen.

VUODEN AGILITYKOIRA
1 § Palkinto annetaan koiralle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt agilitykilpailuissa.
Kilpailukauden tuloksia laskettaessa huomioidaan vain kolme parasta tulosta ja vain niistä kilpailuista, joissa kilpailija on edustanut Auran Nuuskut ry:tä. Pistelaskusta on erillinen taulukko.
2§

Kilpailija, jolla on eniten pistettä, on VUODEN AGILITYKOIRA. Jos kaksi koiraa on tasapisteissä,
sijoituksen ratkaisee 4. paras jne. tulos.

3§

Pistetaulukko:
Tulos

1.luokka

2.luokka

3.luokka

0
0.01 - 5.99
6 - 15.99
16 - 19.99

10 pistettä
9 pistettä
6 pistettä
1 piste

16 pistetä
15 pistettä
9 pistettä
3 pistettä

22 pistettä
21 pistettä
15 pistettä
9 pistettä

LISÄPISTEET
SIJ. kaikki luokat

Piirimestaruus

Suomenmestaruus

1.
2.
3.
4.
5.

20 pistettä
15 pistettä
10 pistettä
5 pistettä
3 pistettä

50 pistettä
40 pistettä
30 pistettä
20 pistettä
10 pistettä

5 pistettä
3 pistettä
2 pistettä

AVA arvo

Pohj./EM/MM mestaruus
60 pistettä
50 pistettä
40 pistettä
30 pistettä
20 pistettä

6 pistettä

VUODEN AGILITYTULOKAS
1§

VUODEN AGILITYTULOKAS -kilpailuun voi osallistua koira, joka on kilpaillut
ensimmäisen kerran kuluvan kilpailuvuoden aikana virallisissa agilitykilpailuissa.

2§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN AGILITYKOIRA säännöissä.

VUODEN MEJÄ-KOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt MEJÄ
kokeissa. Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan enintään neljä (4)
voittajaluokan MEJÄ-koetulosta kyseiseltä vuodelta.

2§

Vuoden paras MEJÄ-koira on se, jonka kolmen (3) parhaan kokeen pisteiden
yhteenlaskettu summa on suurin. Piirin- SNJ:n ja SM-mestaruuskoe antavat lisäpisteitä
seuraavasti: Mestaruus 1.sija = 6 pistettä 2.sija = 4 pistettä 3.sija = 2 pistettä.

3§

Jos koiria on tasapisteissä, otetaan huomioon neljänneksi (4.) parhaan kokeen tulos.
Mikäli vielä löytyy koiria tasapisteissä, niin palkitaan kaikki ko. koirat.

VUODEN MEJÄ-TULOKAS
1§

Palkinnosta saavat kilpailla noutajat, jotka ko. vuonna ovat ensimmäisen kerran
osallistuneet jäljestämiskokeisiin (MEJÄ).

2§

Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan enintään kolme (3) MEJÄ-koetulosta
kuluneelta vuodelta oheisen pistetaulukon mukaisesti.

3§

Jos koiria on tasapisteissä, ratkaisee yhteenlaskettu koekohtainen pistemäärä. Jos
edelleen koirat ovat tasapisteissä, ratkaisee VOI luokan parhaimmat pisteet.

4§

Pistetaulukko:
Tulos

AVO luokka

VOI luokka

1
2
3

3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

5 pistettä
4 pistettä
3 pistettä

JVA arvo

6 pistettä

VUODEN NOME-KOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt noutajien
metsästyskokeessa. Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan enintään kolme (3)
parhaan kokeen tulosta erillisen pistetaulukon mukaan. Jos koirilla on tasapisteet,
ratkaisee 1-tulosten lukumäärä.

2§

Pistetaulukko:
Tulos

ALO luokka

AVO luokka

VOI luokka

1
2
3

3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

6 pistettä
5 pistettä
4 pistettä

9 pistettä
8 pistettä
7 pistettä

TULOS A-koe

1.
2.
3.

9 pistettä
8 pistettä
7 pistettä

Noutajien metsästyskoe NKM1 = 7 pistettä
LISÄPISTEET:
Piirimestaruus
KVA arvo
Serti (Cacit) NOME-A

1 piste
3 pistettä
1 piste

VUODEN NOME-TULOKAS
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on ensi kertaa kyseisenä vuonna osallistunut
noutajien metsästyskokeeseen ja siinä lajissa parhaiten menestynyt.

2§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN NOME-KOIRA säännöissä.
LISÄPISTEET:
NOU 1 tulos 1 piste, jos samana vuonna suoritettu. (Ei huomioida kokeena)

VUODEN NÄYTTELYKOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka kyseisenä vuonna on parhaiten menestynyt
kotimaisissa koiranäyttelyissä. Pistelasku tapahtuu erillisen taulukon mukaan.
Tuloksissa otetaan huomioon viiden (5) näyttelyn tulokset eri tuomareilta. Palkinnosta
ei voi kilpailla kasvattaja-, jälkeläis- eikä pentuluokan tuloksilla. Huomioon otetaan
yhdeltä tuomarilta ainoastaan yksi tulos.

2§

Pistetaulukko:
SIJOITUS

PU/PN

RYP

BIS

1
2
3
4

11 pistettä
6 pistettä
4 pistettä
2 pistettä

5
4
3
2

5
4
3
2

pistettä
pistettä
pistettä
pistettä

pistettä
pistettä
pistettä
pistettä

LISÄPISTEET Vain Suomessa saavutetut tittelit huomioidaan!
ROP
5 pistettä
CACIB
8 pistettä
VACA
6 pistettä
FIN MVA
5 pistettä
Fin-VOITTAJA
3 pistettä
Pohj-VOITTAJA
6 pistettä

VUODEN NUORI NÄYTTELYKOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka kyseisenä vuonna on parhaiten menestynyt alle
kaksivuotiaana kotimaisissa koiranäyttelyissä. Pistelasku tapahtuu pentuluokassa
erillisen taulukon mukaan ja juniori-, nuorten- ja käyttöluokassa VUODEN NÄYTTELYKOIRAN pisteytyksen mukaan. Tuloksissa otetaan huomioon enintään viiden
(5) näyttelyn tulokset eri tuomareilta. Palkinnosta ei voi kilpailla kasvattaja- eikä
jälkeläisluokan tuloksilla.

2§

Pistetaulukko:
SIJOITUS

PENTULUOKKA

1.
2.
3.
4.

5 pistettä
4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä

LISÄPISTEET: Vain Suomessa saavutetut tittelit huomioidaan!
ROP pentu
5 pistettä
FIN-J-VOITTAJA
2 pistettä
VSP pentu
3 pistettä
Pohj-J-VOITTAJA
4 pistettä

VUODEN PALVELUSKOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt PK-kokeessa.
VUODEN PALVELUSKOIRA on se, jonka kolmen (3) parhaan kokeen yhteenlaskettu pistemäärä
on suurin. Pistelaskusta on erillinen taulukko.

2§

Jos kaksi koiraa on tasapisteissä, ratkaisee korkeimman luokan palkinnot ja sen jälkeen
tuomareilta saadut pisteet parhaimmasta tuloksesta.

3§

Pistetaulukko:
Tulos

ALO luokka

AVO luokka

VOI luokka

1
2
3

BH

4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä

1 piste

7 pistettä
6 pistettä
5 pistettä

10 pistettä
9 pistettä
8 pistettä

LISÄPISTEET:
SIJ.

Kaikki luokat

Piirimestaruus

SNJ mestaruus

SM

1.
2.
3.

3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

6 pistettä
5 pistettä
4 pistettä

20 pistettä
10 pistettä
5 pistettä

30 pistettä
20 pistettä
10 pistettä

KVA arvo

6 pistettä

VUODEN PK-TULOKAS
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna ensi kertaa osallistunut
palveluskoirien kokeeseen ja siinä parhaiten menestynyt.

2§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN PALVELUSKOIRA säännöissä.

VUODEN RALLYTOKO-KOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt
RALLYTOKO-kokeissa.
Koekauden tuloksista huomioidaan viisi (5) parasta vähintään kahdelta eri tuomarilta
erillisen pistetaulukon mukaisesti.

2§

Jos kaksi koiraa on tasapisteissä, huomioidaan paremmat pisteet ylimmästä luokasta.

3§

Pistetaulukko:

Kokeen pistemäärä

ALO luokka

AVO luokka

VOI luokka

MES luokka

90 -100
80 - 89
70 - 79

4 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

6 pistettä
4 pistettä
3 pistettä

8 pistettä
6 pistettä
5 pistettä

10 pistettä
8 pistettä
7 pistettä

LISÄPISTEET
SIJ.

Piirimestaruus

SNJ mestaruus

SM

1.
2.
3.

20 pistettä
10 pistettä
5 pistettä

20 pistettä
10 pistettä
5 pistettä

30 pistettä
20 pistettä
10 pistettä

RTVA arvo

6 pistettä

VUODEN RALLYTOKO-TULOKAS
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka kyseisenä vuonna on ensi kertaa osallistunut koirien
RALLYTOKO-kokeeseen ja siinä lajissa parhaiten menestynyt. Koko vuoden tulokset
huomioidaan.

2§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN RALLYTOKO-KOIRA
-säännöissä.

VUODEN TOKO-KOIRA
1 § Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt TOKO
kokeissa. Koekauden tuloksista huomioidaan kolme (3) parasta erillisen pistetaulukon
mukaisesti.
2§

Jos kaksi koiraa on tasapisteissä, ratkaisee korkeimman luokan palkinnot ja sen jälkeen
tuomareilta saadut pisteet.

3§

Pistetaulukko:
Tulos

ALO luokka

AVO luokka

VOI luokka

EVL luokka

1
2
3

3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

6 pistettä
5 pistettä
4 pistettä

9 pistettä
8 pistettä
7 pistettä

12 pistettä
11 pistettä
10 pistettä

LISÄPISTEET:
SIJ.
Piirimestaruus

SNJ mestaruus

SM

PM/EM/MM mestaruus

1.
2.
3.

20 pistettä
10 pistettä
5 pistettä

30 pistettä
20 pistettä
10 pistettä

60 pistettä
50 pistettä
40 pistettä

20 pistettä
10 pistettä
5 pistettä

TVA arvo

6 pistettä

VUODEN TOKO-TULOKAS
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka kyseisenä vuonna on ensi kertaa osallistunut koirien
tottelevaisuuskokeeseen ja siinä lajissa parhaiten menestynyt. Koko vuoden tulokset
huomioidaan.

2§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN TOKO-KOIRA säännöissä.

VUODEN VEPE-KOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt VEPE
kokeissa. Tuloksia laskettaessa huomioidaan vain kolme (3) parasta koetulosta.

2§

Jos pisteet menevät tasan, lasketaan huomioitavien koetulosten kokonaispistemäärät
yhteen. Jos sittenkin tulokset menevät tasan, ratkaisee parhaimman kokeen
osasuoritusten yhteisaika.
Tulos

ALO luokka

AVO luokka

VOI luokka

1. (100-90p)
2. (89-80p)
3 (79-65p)

9 pistettä
6 pistettä
3 pistettä

16 pistettä
13 pistettä
10 pistettä

23 pistettä
20 pistettä
17 pistettä

SOVE (yli 65p)

1 piste

LISÄPISTEET:
SIJ.
Piirimestaruus

SM

1.
2.
3.

45 pistettä
30 pistettä
15 pistettä

15 pistettä
12 pistettä
9 pistettä

VPVA arvo

6 pistettä

VUODEN VEPE-TULOKAS
1§

Palkintoa voi hakea rekisteröity noutaja, joka on ensimmäistä kertaa osallistunut
vesipelastuskokeeseen kuluvan koevuoden aikana, mukaan lukien SOVE-koe.

3§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN VEPE-KOIRA säännöt.

VUODEN WT-KOIRA
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna parhaiten menestynyt noutajien
Working Test -kokeessa. Koekauden tuloksista huomioidaan kolme (3) parasta erillisen
pistetaulukon mukaisesti. Jos koirilla on tasapisteet, ratkaisee 1- tulosten lukumäärä.

2§

Pistetaulukko:
Tulos

ALO luokka

AVO luokka

VOI luokka

1
2
3

3 pistettä
2 pistettä
1 pistettä

6 pistettä
5 pistettä
4 pistettä

9 pistettä
8 pistettä
7 pistettä

LISÄPISTEET:
Piirinmestaruus
FT-KVA
Sert

1 piste
3 pistettä
1 piste

VUODEN WT-TULOKAS
1§

Palkinto annetaan noutajalle, joka on ensi kertaa kyseisenä vuonna osallistunut
noutajien Working Test -kokeeseen ja siinä lajissa parhaiten menestynyt.

2§

Säännöt ja pisteytys ovat muilta osin samanlaiset kuin VUODEN WT-KOIRA säännöissä.
LISÄPISTEET:
NOU 1 tulos 1 piste, jos samana vuonna suoritettu. (Ei huomioida kokeena)

