
        VUODEN KOIRA KILPAILU

       KILPAILULOMAKE

(kilpailukausi 1.6 – 31.5)   

kilpailuvuosi koiran nimi koiran rekisterinumero

rotu sukupuoli

koiran omistajat / haltijat kotikunta

NÄYTTELYSAAVUTUKSET (kilpailukauden paras näyttelytulos)

päivämäärä näyttelypaikkakunta

Laatuarvostelun tulos ( X ) ERI = 3 pistettä  EH = 2,5 pistettä pisteet

ERI       ( )  EH  ( )  H  ( )        T    ( ) H = 2 pistettä      T =  1 pistettä

myönnettiinkö koiralle suomen muotovalion arvo kilpailukauden aikana ( x ) Kyllä = 3 pistettä pisteet

KYLLÄ( )     EI ( ) Arvo saavutettu: Ei = 0 pistettä

yhteensä

METSÄSTYSKOETULOKSET (kilpailukauden kolme (3) parasta tulosta paremmuusjärjestyksessä)

päivämäärä koepaikkakunta Osallistumispiste (1)

1.
koepisteet (esim. 84p) palkinto (esim. VOI 2, NUO 1, AVO 0) katso alla olevasta taulukosta tulospisteet

saavutettu pistemäärä

päivämäärä koepaikkakunta Osallistumispiste (1)

2.
koepisteet (esim. 84p) palkinto (esim. VOI 2, NUO 1, AVO 0) katso alla olevasta taulukosta tulospisteet

saavutettu pistemäärä

päivämäärä koepaikkakunta Osallistumispiste (1)

3.
koepisteet (esim. 84p) palkinto (esim. VOI 2, NUO 1, AVO 0) katso alla olevasta taulukosta tulospisteet

saavutettu pistemäärä

myönnettiinkö koiralle suomen käyttövalion arvo kilpailukauden aikana ( X ) Kyllä=3 pistettä pisteet

KYLLÄ( )     EI ( ) Arvo saavutettu: Ei = 0 pistettä

SSK / KKK-HHS alaisien arvokilpailujen lisäpisteet:1. sija= 5p.   2. sija = 3p.    3. sija = 2p.  Katso alla hyväksytyt kilpailut taulukosta

kilpailun nimi (esim. nokkalan ralli, kenttien voittaja jne..) pp.kk.vv sija tulospisteet

yhteensä

Päiväys Allekirjoitus

YHTEENSÄ

VUODEN KOIRA KILPAILUN KOKONAISPISTEET

harmaat kentät täytetään tikkukirjaimin

luokka VOI AVO NUO

1. palkinto 4,0 3,0 2,0

2. palkinto 3,0 2,0 1,5

3.palkinto 2,0 1,0 1,0

SSK:  nokkalan ralli, eskon puumerkki, junkkari, riistakoira, ladies trial ja SSK talvikoe

KKK – HHS: metsien mestari, kultamalja, derby, kenttien voittaja ja elit

Esim. kilpailukausi  1.6.2014 – 31.5.2015 = 2014 vuoden koira
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