Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry Vuoden Koira -kilpailun säännöt
Vuoden koira -palkinnosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen KSPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa
rekisteröidyllä koiralla. Jos koiralla on useampia omistajia, ainakin yhden omistajista on oltava KSPKY:n
jäsen. Ohjaajan tai haltijan (sijoituskoiran kyseessä ollessa) on myös oltava KSPKY ry:n jäsen.
SM-kisoista saatavista pisteistä huomioidaan Vuoden koira -kilpailussa ainoastaan Keski-Suomen
Palveluskoirayhdistystä edustaneiden koirakoiden pisteet.
Vuoden koira -palkinnot jaetaan kevätkokouksen yhteydessä. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Palkinnot
tulee noutaa henkilökohtaisesti. Lähtökohtaisesti palkintoja ei postiteta. Tulokset ilmoittaa koiran omistaja
sähköpostilla tammikuun loppuun mennessä yhdistyksen nimeämälle henkilölle. Tuloksien
todenmukaisuudesta vastaa ilmoittaja. Tulokset julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Sääntöjä ja tuloksia
koskevat erimielisyydet ratkaisee KSPKY ry:n johtokunta, joka myös tekee sääntöihin muutokset ja
tarkistukset tarpeen mukaan.
Vuoden näyttelykoira saa Nina Kivelän lahjoittaman parhaalle näyttelykoiralle tarkoitetun kiertopokaalin
vuodeksi itselleen.
Parhaalle jälkikoiralle (3 tulosta) luovutetaan Äncyn pysti -kiertopalkinto.
Koirat ansaitsevat pisteitä virallisista PK-kokeista sekä mestaruuksista.
Koiraa kohden hyväksytään kolme (3) käyttöpuolen kokonaispistemäärää (tottelevaisuus- ja maastoosuuden pisteiden summa) tai FH-jäljen pistemäärä. FH1 käytetään avoimen luokan kerrointa ja luokassa
FH 2 voittajaluokan kerrointa.
Kertoimet:
1.luokka (ALO) 1,0
2.luokka (AVO) 1,2
3.luokka (VOI) 1,4

LISÄPISTEET SM-kisat
1. sija 40 pistettä
2. sija 30 pistettä
3. sija 20 pistettä
osallistuminen 5 pistettä

Piirinmestaruuskoe
1. sija 15 pistettä
2. sija 10 pistettä
3. sija 5 pistettä

KANS KVA 15 pistettä
FI KVA 10 pistettä

Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee maastopisteiden yhteenlaskettu summa ALO, AVO, VOI kertoimien
mukaan laskien.
Esimerkki: Koira on saanut HK3, pisteillä 290, toinen HK3 pisteillä 285 sekä JK2 pisteillä 292. Lisäksi koira on
voittanut piirinmestaruuden sekä osallistunut SM-kisoihin. Pisteet lasketaan seuraavasti:
(290x1,4)+(285x1,4)+(292x1,2)+15+5=1155,4 pistettä

Keski-Suomen palveluskoirayhdistys ry Vuoden Pelastuskoira -kilpailun säännöt SPKL:n kansalliset
pelastuskoirakokeet:
Hyväksytty PEKO-T-koe 14 pistettä
Hyväksytty Raunio A-koe 5 pistettä
Hyväksytty Raunio B-koe 7 pistettä SPKL:n kansainväliset pelastuskoirakokeet eli IPOR-kokeet
Hyväksytty soveltuvuuskoe 2 p. I-tulos II-tulos III-tulos A-koe 6 5 4 B-koe 9 8 7
Hyväksytty VIRTA-tarkastus 16 pistettä.
Etsinnälle osallistuminen koiran kanssa 2 p / etsintä.

Vuoden Vetokoira
Valinnassa huomioidaan SPKL valjakkohiihtosäännöissä mainitut koirarodut. Vetosaavutukset pisteytetään
seuraavasti (3 tulosta): Osanottajamäärä / pisteet

Jokaiseen pulkkaluokasta saatuun pistemäärään lisätään viisi (5) pistettä. Koiran omistaja huolehtii, että
kilpailukirjasta näkyy luokkaan osallistuneiden koirien määrä.
SM-kilpailusta saatuun pistemäärään lisätään viisi (5) pistettä, jos luokalla on ollut SM-arvo (3 kilpailijaa)
Vuoden Tokokoira
Tokosaavutukset pisteytetään seuraavasti (3 tulosta):
Luokka 1/alo

Luokka 2/avo

Luokka 3/voi

Luokka 4/ evl

3. tulos = 1p

3. tulos = 3 p

3. tulos = 6 p

3. tulos = 10 p

2. tulos = 2 p

2. tulos = 4 p

2. tulos = 8 p

2. tulos = 12 p

1. tulos = 3 p

1. tulos = 6 p

1. tulos = 10 p

1. tulos = 15 p

Jos pisteet menevät tasan ylemmässä luokassa kilpaileva koira voittaa. Jos koirat ovat samassa luokassa
voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia. Jos edelleen on tasatulos, voittaa se, jolla on parempi
ykköstulos jne.
CACIOB +10 p, Vara-CACIOB +5 p
Piirinmestaruuskilpailu Pronssi = 8 p, Hopea = 10 p, Kulta = 12 p
SM-kilpailu Kuudes = 6 p, Viides = 9 p, Neljäs = 12 p, Pronssi = 18 p, Hopea = 21 p, Kulta = 25 p
PM-kilpailu (Pohjoismaiset mestaruuskilpailut) Kuudes = 9 p, Viides = 11 p, Neljäs = 15 p, Pronssi = 20 p,
Hopea = 25 p, Kulta = 30 p
MM-kilpailu Kuudes = 14 p, Viides = 17 p, Neljäs = 20 p, Pronssi = 30 p, Hopea = 40 p, Kulta = 50 p
Rotumestaruus kilpailu (EVL) Pronssi = 7 p, Hopea = 9 p, Kulta = 12 p

Vuoden Rally-tokokoira
Jos pisteet menevät tasan ylemmässä luokassa kilpaileva koira voittaa. Jos koirat ovat samassa luokassa
voittaa se, jonka ilmoitettujen koetulosten yhteispistemäärä on suurempi. Jos edelleen on tasatulos, arpa
ratkaisee voittajan. Rally-tokosaavutukset pisteytetään seuraavasti (3 tulosta)
Alokasluokka

Avoin luokka

Voittajaluokka

Mestariluokka

70<80 p = 1p

70<80 p = 3p

70<80 p = 6p

70<80 p = 10p

80<90 p = 2p

80<90 p = 4p

80<90 p = 8p

80<90 p = 12p

90-94 p = 3p

90-94 p = 6p

90-94 p = 10p

90-94 p = 15p

95-100 p = 5p

95-100 p = 8p

95-100 p = 12p

95-100 p = 17p

Piirinmestaruuskilpailu
Pronssi = 8 p, Hopea = 10 p, Kulta = 12 p
SM-kilpailu Kuudes = 6 p, Viides = 9 p, Neljäs = 12 p, Pronssi = 18 p, Hopea = 21 p, Kulta = 25 p
PM-kilpailu (Pohjoismaiset mestaruuskilpailut) Kuudes = 9 p, Viides = 11 p, Neljäs = 15 p, Pronssi = 20 p,
Hopea = 25 p, Kulta = 30 p
Rotumestaruus-kilpailu (mes) Pronssi = 7 p, Hopea = 9 p, Kulta = 12

Vuoden Näyttelykoira
Näyttelysaavutukset pisteytetään seuraavasti (3 tulosta):
ROP 3 p, RYP1 5 p, BIS1 10 p VSP 2 p, RYP2 4 p, BIS2 8 p RYP3 3 p, BIS3 6 p RYP4 2 p, BIS4 4 p
o
o
o

o
o
o
o

Arvosanalla erinomainen (ERI) palkitut luokkavoittajat kolme (3) pistettä.
Käyttöluokan tuloksiin kaksi (2) lisäpistettä.
Yhden tai useamman roturyhmän käsittävistä näyttelyistä jaetaan BIS-kehästä vain tavalliset RYPpisteet. Täydet BIS-pisteet voi saada vain kaikki roturyhmät käsittävistä näyttelyistä. Voittajatitteleistä annetaan lisäpisteitä seuraavasti:
Vuoden voittaja, Vuoden Juniorivoittaja tai Vuoden Veteraanivoittaja 3 p.
Euroopan voittaja tai Juniori Euroopan voittaja 6 p.
Maailman voittaja tai Junior Maailman voittaja 10 p.
Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja seuraavasti: o
Suurempi kansainvälisten (ml. Nord-näyttelyt) näyttelyiden lukumäärä voittaa – jos vielä tasan: o
Suurempi yhteenlaskettu BIS-pisteiden määrä voittaa – jos vielä tasan: o Suurempi yhteenlaskettu
RYP-pisteiden määrä voittaa – jos vielä tasan: o Suurempi yhteenlaskettu ROP-pisteiden määrä
voittaa jne. Vuoden näyttelykoira -säännöt on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 8.1.2020 ja
korvaavat

