
Unkarinpaimenkoirat ry 

Vuoden komondor, Vuoden kuvasz, Vuoden mudi, Vuoden puli (muut värit), Vuoden puli (valkoinen), 

Vuoden pumi  

 

1. Palkitaan vuosittain kunkin yhdistyksen edustaman rodun (komondor, kuvasz, mudi, puli muut värit, puli valkoinen 

ja pumi) parhaiten näyttelyissä menestynyt koira.  

2. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama kohdassa yksi 

mainittuihin rotuihin kuuluva koira. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee heidän kaikkien olla 

Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, on tulosten mukana 

toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

3. Palkinto luovutetaan Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

4. Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan tekemän kirjallisen selvityksen perusteella. Tiedot on 

toimitettava yhdistyksen hallituksen nimeämälle palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä. 

 5. Pisteet lasketaan enintään viiden (5) Suomessa järjestetyn virallisen näyttelyn tulosten perusteella, joista yhden 

tulee olla Unkarinpaimenkoirat ry:n järjestämän erikoisnäyttelyn tulos. Jos koira ei ole osallistunut 

Unkarinpaimenkoirat ry:n erikoisnäyttelyyn, mukaan lasketaan neljän (4 ) kotimaisen näyttelyn tulokset. Samalta 

tuomarilta saa olla vain yksi tulos. Pisteitä jaetaan vain laatumaininnan erinomainen (ERI) ja sertifikaatin arvoinen 

(SA) saaneille koirille. Tämä ei koske erikoisnäyttelyä, josta jokainen vähintään laatumaininnalla erittäin hyvä (EH) 

palkittu koira saa osallistumispisteet.  

6. Näyttelytulokset pisteytetään seuraavasti:  

Arvosteluluokat Peruspisteet 

ERI 1 

SA 2 

PU4/PN4 4 

PU3/PN3 5 

PU2/PN2 6 

VSP 8 

ROP 10 

 

Edellä olevasta taulukosta huomioidaan vain korkeimman sijoituksen tuoma pistemäärä. 

Peruspisteisiin lisätään: 

  

* Kaikkien rotujen näyttely:  + 1 piste 

* Kansainvälinen näyttely:  +2 pistettä 

* NORD näyttely                       +2 pistettä 

* UPK:n erikoisnäyttely:  + 4 pistettä  

 

Lisäksi luettelon mukaisesti kilpailevan koiramäärän (pentuja ei huomioida) mukaan lasketaan osallistumispisteet 

rotukohtaisesti seuraavasti: 

Rotukohtainen koiramäärä 
näyttelyssä (ei pentuja) 

Osallistumispisteet 

1-2 0 

3-5 1 

6-10 2 

11-20 3 

21-30 4 

31-40 5 

yli 40 6 



 

7. Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan paremmuus seuraavassa järjestyksessä:  

• I Unkarinpaimenkoirat ry:n erikoisnäyttelyn tuloksen perusteella.  

• II Suomen Kennelliiton Vuoden Voittaja -näyttelyn tuloksen perusteella.  

• III Se voittaa, jolla on vähemmän näyttelytuloksia. 

Vuoden Tähti- kilpailu  

 

1. Vuoden Tähti -kilpailussa palkitaan vuosittain parhaiten näyttelyssä sijoittunut koira. Kilpailussa otetaan huomioon 

Suomessa järjestetyissä virallisissa näyttelyissä saavutetut RYP- ja BIS-sijoitukset. Kunkin kilpailijan osalta lasketaan 

mukaan korkeintaan viisi parasta tulosta.  

2. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin (komondor, kuvasz, mudi, puli ja pumi) kuuluva koira. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee 

heidän kaikkien olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, 

on tulosten mukana toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

3. Palkinto luovutetaan Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

4. Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan tekemän kirjallisen selvityksen perusteella. Tiedot on 

toimitettava yhdistyksen hallituksen nimeämälle palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä. 

 5. Näyttelytulokset pisteytetään seuraavasti: 

Vuoden Tähti – kilpailun pisteytystaulukko 

 Ryhmänäyttely UPK:n 
erikoisnäyttely 

kaikkien 
rotujen 
näyttely 

Kansainvälinen 
näyttely 

BIS-1 16 17 18 20 

BIS-2 15 16 17 19 

BIS-3 14 15 16 18 

BIS-4 - 14 15 17 

BIS-5 - 13 - - 

BIS-6 - 12 - - 

RYP-1 13 - 14 16 

RYP-2 12 - 13 15 

RYP-3 11 - 12 14 

RYP-4 10 - 11 13 

 

Edellä olevasta taulukosta huomioidaan vain korkeimman sijoituksen tuoma pistemäärä. 

6. Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan paremmuus seuraavassa järjestyksessä:  

• I Sijoitus jaetaan, mutta jos kyse on Vuoden Tähti -kilpailun voittajasta, tällöin huomioidaan kohdan 1 mukaisesti 

seuraavaksi parhaimmat näyttelytulokset sinne asti, kunnes ero saadaan.  

• II Jos pisteiltään kaksi parasta koiraa olisi edelleen tasatuloksessa, iältään nuorempi koira voittaa.  

Vuoden veteraani 

1. Vuoden Veteraani kilpailussa on yksi sarja eli kaikkien yhdistyksen edustamien rotujen urokset ja nartut 
kilpailevat samassa sarjassa.  

2. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama kohdassa yksi 
mainittuihin rotuihin kuuluva koira. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee heidän kaikkien olla 
Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, on tulosten 
mukana toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

3. Unkarinpaimenkoirat ry:n Vuoden Veteraani titteli myönnetään korkeimman kokonaispistemäärän 



saavuttaneelle koiralle 
4. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta kotimaista näyttelyä, jotka ovat kaikki eri tuomareilta. Yksi 

viidestä näyttelystä pitää olla Unkarinpaimenkoirat ry:n erikoisnäyttely. Muutoin pisteet lasketaan neljästä (4) 
 
Pistetaulukko 

Tulos Unkarinpaimenkoirat ry:n 
erikoisnäyttely 

Suomen Kennelliiton 
hyväksymät viralliset näyttelyt 

ROP VET 10 8 

VSP VET 9 7 

VEK 2 8 6 

VEK 3 7 5 

VEK 4 6 4 

 
 
 
Vuoden pentu 

1. Vuoden Pentu kilpailussa on yksi sarja eli kaikkien yhdistyksen edustamien rotujen urokset ja nartut 
kilpailevat keskenään.  

2. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama kohdassa yksi 
mainittuihin rotuihin kuuluva koira. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee heidän kaikkien olla 
Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, on tulosten 
mukana toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

3. Vuoden Pentu -kilpailussa ovat mukana kilpailuvuoden aikana Suomen Kennelliiton virallisiin näyttelyihin, 
pentuluokassa kilpailleet koirat, sekä epävirallisiin pentunäyttelyihin osallistuneet koirat. 

4. Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta kotimaista näyttelyä, jotka ovat kaikki eri tuomareilta. Yksi 

viidestä näyttelystä pitää olla Unkarinpaimenkoirat ry:n erikoisnäyttely. Jos koira ei ole osallistunut 

Unkarinpaimenkoirat ry:n erikoisnäyttelyyn, mukaan lasketaan neljän (4 ) kotimaisen näyttelyn tulokset.  

Myös Suomen Kennelliiton epäviralliset pentunäyttelyt huomioidaan 

5. Unkarinpaimenkoirat ry:n Vuoden Pentu -titteli myönnetään korkeimman kokonaispistemäärän 
saavuttaneelle pennulle.  

 
Pistetaulukko 
 

Tulos Unkarinpaimenkoirat ry:n 
erikoisnäyttely 

Epäviralliset, kennelliiton 
hyväksymät, pentunäyttelyt 

Virallisten 
näyttelyiden 
pentuluokat 

ROP PEN 10 8 8 

VSP PEN 9 7 7 

PEK1 8 6 6 

PEK2 7 5 5 

PEK3 6 4 4 

PEK4 5 3 3 

 

Vuoden agilitykoira  

1. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin kuuluva koira (komondor, kuvasz, mudi, puli ja pumi).  

Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee heidän kaikkien olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. 

Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, on tulosten mukana toimitettava koiran 

omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

2. Palkinto jaetaan vuosittain koiran virallisissa agilitykilpailuissa saamien kymmenen (10) parhaan tuloksen 

perusteella. Lisäpisteitä annetaan myös SM-joukkuekisoista ja Unkarinpaimenkoirien Mestaruuskisoista, sekä 

arvokisamenestyksestä. Tasapisteissä sijoitukset ratkaisevat.  



3. Ote kilpailukirjasta ja tarvittavat todisteet/kopiot muista tuloksista on toimitettava hallituksen nimeämälle 

palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä.  

4. Palkinto luovutetaan Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

5. Agilitytulokset pisteytetään seuraavasti: 

Peruspisteet: 

Tulos 1-luokka 2-luokka 3-luokka 

0 8 10 12 

 

Unkarinpaimenkoirien Mestaruuskisojen pisteet: 

Sijoitus 1-luokka 2-luokka 3-luokka 

1. 6 6 6 

2. 4 4 4 

3. 2 2 2 

 

Arvokisoista saatavat lisäpisteet: 

Sijoitus 1-luokka 2-luokka 3-luokka 

1. 30 20 6 

2. 25 15 4 

3. 20 10 2 

4. 15 8 - 

5. 12 7 - 

6. 10 6 - 

7. 8 5 - 

8. 6 4 - 

9. 4 3 - 

    

 

Arvokisoista saatavat lisäpisteet, joukkuekisat (samat pisteet kaikille joukkueessa oleville) 

Sijoitus MM-joukkue SM/PohjM-
kisat 

1. 20 10 

2. 18 8 

3. 16 6 

4. 14 4 

5. 12 2 

 

Koiran osallistuminen Unkarinpaimenkoirien joukkueeseen SM-kisoissa antaa 5 lisäpistettä, varakoira mukaan 

luettuna.  

Vuoden tottelevaisuuskoira -palkinto tottelevaisuuskokeissa kilpaileville unkarilaisille paimenkoirille  

1. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin kuuluva koira (komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi).   

2. Palkinto jaetaan vuosittain koiran tottelevaisuuskokeissa saamien saavutusten perusteella. Tiedot on toimitettava 

palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä. Mikäli koiralla on useampia omistajia, tulee heidän kaikkien olla 

Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, on tulosten mukana 

toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

 3. Pisteet lasketaan kahden (2) virallisen SKL-FKK:n hyväksymän kokeen perusteella. Vuoden aikana saavutetuista 



koetuloksista lasketaan kaksi korkeimpaan pistemäärään yltänyttä koetulosta yhteen. Pisteiden mennessä tasan 

ratkaisee koiran ikä siten, että nuorempi koira saa palkinnon.  

4. Palkintona on Unkarinpaimenkoirat ry:n hallituksen kunakin vuotena päättämä palkinto, joka luovutetaan 

vuosittain Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

Alokas- ja avoimen luokan tottelevaisuuskoirien – Kannustus-Kiertopalkinto  

Alkuperäiset palkintosäännöt ovat laatineet Arja Henttinen ja Jarmo Rautiainen.  

1. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin kuuluva koira (komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi), jolla on alokas- ja/tai avoimen luokan 

tuloksia kuluneelta vuodelta.  

2. Palkinto jaetaan vuosittain koiran tottelevaisuuskokeissa saamien saavutusten perusteella. Tiedot on toimitettava 

palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä. Mikä li koiralla on useampia omistajia, tulee heidän kaikkien olla 

Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, on tulosten mukana 

toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

3. Pisteet lasketaan kahden (2) virallisen SKL-FKK:n hyväksymän kokeen perusteella. Vuoden aikana saavutetuista 

koetuloksista lasketaan kaksi korkeimpaan pistemäärään yltänyttä koetulosta yhteen. Pisteiden mennessä tasan 

ratkaisee koiran ikä siten, että nuorempi koira saa palkinnon.  

4. Palkintona on Unkarinpaimenkoirat ry:n hallituksen kunakin vuotena päättämä palkinto, joka luovutetaan 

vuosittain Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

Vuoden palveluskoira – Tapsan Hattu  

Alkuperäiset palkintosäännöt on laatinut Tapio Saxlin.  

1. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin kuuluva koira (komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi). Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee 

heidän kaikkien olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, 

on tulosten mukana toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

2. Palkinto jaetaan vuosittain koiran virallisissa palveluskoirakokeissa saamien tulosten perusteella. Tulokset on 

toimitettava palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä.  

3. Pisteet lasketaan enintään kahden (2) virallisen palveluskoirakokeen perusteella. Vuoden aikana saavutetuista 

hyväksytyistä koetuloksista lasketaan enintään kahden parhaimman koetuloksen pisteet yhteen. Eniten pisteitä 

saanut koira voittaa palkinnon. Pisteiden mennessä tasan, korkeammassa luokassa kilpaileva koira voittaa 

alemmassa luokassa kilpailevan koiran. Jos koirilla on tasapisteet ja ne kilpailevat samassa luokassa, voittaa se koira, 

jonka maastopisteiden yhteenlaskettu summa on suurempi.  

4. Palkintona on Unkarinpaimenkoirat ry:n hallituksen kunakin vuotena päättämä palkinto, joka luovutetaan 

vuosittain Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

Vuoden palveluskoiratulokas  

Alkuperäiset palkintosäännöt laatinut Terhi Multamäki. 

1. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin kuuluva koira (komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi). Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee 

heidän kaikkien olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä.  Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n Koiranetissä, 

on tulosten mukana toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta. 

2. Palkinto jaetaan vuosittain koiran virallisissa palveluskoirakokeissa saamien tulosten perusteella. Tulokset on 

toimitettava palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä.  

3. Palkinnon voittaa koira, jolla on paras hyväksytty tulos virallisen palveluskoirakokeen 1-luokasta. Jos kahdella 

koiralla on sama pistemäärä, voittaa korkeammat maastopisteet saavuttanut koira palkinnon.  

4. Palkinnon voittava koira ei saa ennestään kilpailla ylemmissä luokissa toisissa palveluskoiralajeissa.  

5. Palkintona on Unkarinpaimenkoirat ry:n hallituksen kunakin vuotena päättämä palkinto, joka luovutetaan 

vuosittain Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.  

 



 

Vuoden Rally-Tokokoira –palkinto Rally-Tokossa kilpaileville unkarilaisille paimenkoirille 

(Lisätty v. 2021) 

 1. Palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen Unkarinpaimenkoirat ry:n jäsenen omistama yhdistyksen 

edustamiin rotuihin kuuluva koira (komondor, kuvasz, mudi, puli, pumi). 

 2. Palkinto jaetaan vuosittain koiran Rally-Tokokilpailuissa saamien saavutusten perusteella. Tiedot on toimitettava 

palkintovastaavalle tammikuun loppuun mennessä (kopio kilpailukirjasta). Mikäli koiralla on useampia omistajia, 

tulee heidän kaikkien olla Unkarinpaimenkoirat ry:n jäseniä. Jos koiran omistaja / omistajat eivät näy SKL:n 

Koiranetissä, on tulosten mukana toimitettava koiran omistajatodistus, jonka saa tulostettua SKL:n Omakoirasta.  

3. Pisteet lasketaan viiden (5) virallisen kokeen perusteella. 

4. Mikäli pisteytyksen mukaiset yhteispisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailukirjoista ko. kilpailuiden 

yhteenlasketut pistemäärät. Mikäli pistetilanne on vieläkin tasan, parhaan yksittäisen kilpailun pistemäärä ratkaisee, 

tarvittaessa seuraavaksi parhaan jne. Viimeksi ratkaisee arpa.  

5. Palkintona on Unkarinpaimenkoirat ry:n hallituksen kunakin vuotena päättämä palkinto, joka luovutetaan 

vuosittain Unkarinpaimenkoirat ry:n kevätkokouksen yhteydessä. 

PISTETAULUKKO 

 ALO AVO VOI MES 

90-100 pistettä 2 3 4 5 
80-89 pistettä 1 2 2 3 
70-79 pistettä 1 1 1 1 

 

LISÄPISTEET 

 Piirinmestaruus Suomen 
mestaruus 

Pohjoismaiden 
mestaruus 

1.sija 6 8 10 
2.sija 5 7 8 
3.sija 4 6 6 

 Mestaruuksissa huomioidaan vain yksilöluokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 05.2021 


