
Satakunnan alaosaston Colliekilpailuiden 
säännöt 
Suomen Collieyhdistyksen Satakunnan alaosaston Colliekilpailuihin voivat osallistua Suomen Col-
lieyhdistyksen jäsenten omistamat koirat, joiden tuloksia ei ole ilmoitettu muiden alaosastojen Col-
liekilpailuihin. Jokaisen luokan kolme (3) parasta palkitaan kunniakirjoin ja parhaimmat plakaatein/ 
pokaalein. Palkinnot ovat noudettavissa henkilökohtaisesti alaosaston vuosikokouksesta, niitä ei toi-
miteta jälkikäteen. Sijoittuneille lähetetään sähköpostitse kutsu vuosikokoukseen.  

Ilmoittautumiset 1.1. mennessä satakunta.scy@gmail.com 

Näyttelycollie 

Omat sarjat molemmille karvanlaaduille sekä sukupuolille, eli sarjat ovat pitkäkarvainen näyttelycol-
lieuros, pitkäkarvainen näyttelycollienarttu, sileäkarvainen näyttelycollieuros ja sileäkarvainen näyt-
telycollienarttu. Pisteet lasketaan kaikista edellisen aikana saavutetuista virallisten näyttelyiden tu-
loksista. 

Mukaan lasketaan enintään kuusi (6) tulosta, joiden on oltava kotimaisista virallisista näyttelyistä. 
Ulkomaan tuloksia ei huomioida niiden huonon vertailukelpoisuuden ja hankalan tarkastettavuuden 
takia. Pisteet lasketaan taulukon mukaisesti. Erikoisnäyttelyille on oma pistetaulukko. Pisteisiin las-
ketaan yhdestä näyttelystä mukaan kaikki pisteytetyt tulokset, eli kaikkien rotujen näyttelyn ERI SA 
PU2 = 0,5 + 1 + 4 =5,5 p. 

Pistetaulukot 

Viralliset näyttelyt 

ERI 0,5 p. 

SA 1 p. 

PU/PN4 2 p. 

PU/PN3 3 p. 

PU/PN2 4 p. 

VSP 5 p. 

ROP 6 p. 

SCY:n erikoisnäyttelyt 

ERI 1 p. 

SA  2 p. 

PU/PN4 4 p. 

PU/PN3 5 p. 

PU/PN2 6 p. 

VSP  7 p. 

ROP  8 p. 

Vuoden pentu 

Omat sarjat molemmille karvanlaaduille, eli sarjat ovat vuoden pitkäkarvainen colliepentu ja vuoden 
sileäkarvainen colliepentu. Mukaan lasketaan enintään neljä (4) tulosta. Pisteet lasketaan koti-
maassa saavutetuista epävirallisten pentunäyttelyiden sekä virallisten näyttelyiden pentuluokkien 
tuloksista. Pisteisiin lasketaan yhdestä näyttelystä mukaan kaikki pisteytetyt tulokset, eli epäviralli-
sen kahden ikäluokan pentunäyttelyn PEK1 KP VPS = 4 + 2 + 6 =12 p. 
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Pistetaulukot 

Virallisten näyttelyiden pentuluokat & yhden ikäluokan muut pentunäyttelyt 

PEK4 1 p. 

PEK3 2 p. 

PEK2 3 p. 

PEK1 4 p. 

KP  2 p. 

VSP-pentu 3 p. 

ROP-pentu 4 p. 

Epäviralliset pentunäyttelyt & erikoisnäyttelyt, joissa kaksi eri ikäluokkaa 

PEK4 1 p. 

PEK3 2 p. 

PEK2 3 p. 

PEK1 4 p. 

KP  2 p. 

VSP-pentu 6 p. 

ROP-pentu 8 p. 

Vuoden veteraani 

Omat sarjat molemmille karvanlaaduille, eli sarjat ovat vuoden pitkäkarvainen collieveteraani ja 
vuoden sileäkarvainen collieveteraani. Mukaan lasketaan enintään viisi (5) tulosta. Pisteet lasketaan 
kotimaassa saavutetuista virallisten näyttelyiden veteraaniluokkien tuloksista. SCY:n erikoisnäytte-
lyiden pisteille erillinen taulukko. Pisteet koostuvat veteraaniluokkien peruspisteistä sekä PN/PU-
sijoituslisäpisteistä. Pisteisiin lasketaan yhdestä näyttelystä mukaan kaikki pisteytetyt tulokset, eli 
kaikkien rotujen näyttelyn VET ERI1 SA VSP-VET PU4 = 4 + 2 + 3 + 2= 11 p. 

Pistetaulukot 

Viralliset näyttelyt veteraaniluokassa 

ERI4 1 p. 

ERI3 2 p. 

ERI2 3 p. 

ERI1 4 p. 

SA 2 p. 

VSP-VET 3 p. 

ROP-VET 6 p. 

SCY:n erikoisnäyttelyt veteraaniluokassa 

ERI4 2 p. 

ERI3 3 p. 

ERI2 4 p. 

ERI1 5 p. 

SA  3 p. 

VSP-VET  6 p. 

ROP-VET 8 p. 



Lisäpisteet PU/PN sijoituksista 

PU/PN4 2 p. 

PU/PN3 3 p. 

PU/PN2 4 p. 

VSP 5 p. 

ROP 6 p. 

Vuoden käyttöcollie 

Molemmat karvanlaadut sekä sukupuolet kilpailevat samassa sarjassa. Ainoa sarja on siis vuoden 
käyttöcollie. Pisteitä kertyy kotimaisista kansallisten ja kansainvälisten palvelus- sekä pelastuskoira-
kokeiden tuloksista sekä niiden esikokeista. Mukaan lasketaan enintään viiden (5) kokeen tulokset. 
Jokaisesta koiran saavuttamasta koulutustunnuksesta tai tuloksesta saa pisteitä taulukkojen mukai-
sesti. SPeKL:n kokeiden tuloksista on liitettävä mukaan kopio koepöytäkirjasta, koska tulokset eivät 
näy jalostustietojärjestelmässä. 

Pistetaulukot 

Palvelus- ja pelastuskoirakokeet 

BH  5 p. 

III-tulos II-tulos I-tulos

8 p. 9 p. 10 p. 

13 p. 14 p. 15 p. 

EK/HK/IPO/JK/VK1  

EK/HK/IPO/JK/VK2/FH1 

EK/HK/IPO/JK/VK3/FH2/PEKO-T 18 p. 19 p. 20 p. 

Erill. PEKO-T osuus & IPO-R ketteryys/tottelevaisuus, FRF

IPO-R esikoe: RH-T V /  RH-F V / RH-FL V

5 p. 

T H EH ERI 

12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 

17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 

14 p. 

PERA-A /RHT/RH-FL/RH-F A                  

PERA-B /RHT/RH-FL/RH-F B 

SPeKL hyväksytty peruskoe  

SPeKL hyväksytty loppukoe 19 p. 

10 p. 



Vuoden paimennuscollie 

Molemmat karvanlaadut sekä sukupuolet kilpailevat samassa sarjassa. Ainoa sarja on siis vuoden 
paimennuscollie. Pisteitä kertyy virallisista kotimaassa suoritetuista FCI:n paimennuskokeista. Mu-
kaan lasketaan enintään viiden (5) kokeen tulokset. 

Pistetaulukko 

PAIM-T 1 p. 

T H EH ERI 

PAIM-E 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 

H EH ERI 

PAIM1 6 p. 8 p. 10 p. 

PAIM2 11 p. 13 p. 15 p. 

PAIM3 16 p. 18 p. 20 p. 

Vuoden tokocollie 

Molemmat karvanlaadut sekä sukupuolet kilpailevat samassa sarjassa. Ainoa sarja on siis vuoden 
tokocollie. Pisteitä kertyy virallisista kotimaisista tottelevaisuuskokeista. Mukaan lasketaan enin-
tään viiden (5) kokeen tulokset. Jokaisesta koiran saavuttamasta tokotuloksesta saa pisteitä taulu-
kon mukaisesti. 

Pistetaulukko 

3. palkinto  2. palkinto  1. palkinto

ALO 1 p. 3 p. 5 p. 

AVO 6 p. 8 p. 10 p. 

VOI 11 p. 13 p. 15 p. 

EVL 16 p. 18 p. 20 p. 

Vuoden rally-tokocollie 

Molemmat karvanlaadut sekä sukupuolet kilpailevat samassa sarjassa. Ainoa sarja on siis vuoden 
rally-tokocollie. Pisteitä kertyy virallisista kotimaisista rally-tokokilpailuista. Mukaan lasketaan enin-
tään viiden (5) kilpailun tulokset. Jokaisesta koiran saavuttamasta tuloksesta saa pisteitä taulukon 
mukaisesti. 

Pistetaulukko 

70–84 p. 85–94 p. 95–100 p. 

ALO 1 p. 3 p. 5 p. 

AVO 6 p. 8 p. 10 p. 



VOI 11 p. 13 p. 15 p. 

MES 16 p. 18 p. 20 p. 

Vuoden agilitycollie 

Molemmat karvanlaadut sekä sukupuolet kilpailevat samassa sarjassa. Ainoa sarja on siis vuoden 
agilitycollie. Pisteitä kertyy virallisista kotimaisista agilitykilpailuista. Mukaan lasketaan enintään 
kymmenen (10) kilpailun tulokset. Jokaisesta koiran saavuttamasta 5 vp. sekä 0 vp. tuloksesta saa 
pisteitä taulukon mukaisesti. 

Pistetaulukko 

0–5 vp. 0 vp. 

1-luokka 1 p. 5 p. 

2-luokka 6 p. 10 p. 

3-luokka 16 p. 20 p. 

Muut lajit 

Alaosasto huomioi vuosikokouksessa vuoden aikana myös muissa lajeissa ansioituneet koirat, jotka 
on ilmoitettu kilpailuun. 

Vuoden jalostuscollie 

Omat sarjat molemmille karvanlaaduille sekä sukupuolille, eli sarjat ovat pitkäkarvainen jalostuscol-
lieuros, pitkäkarvainen jalostuscollienarttu, sileäkarvainen jalostuscollieuros ja sileäkarvainen jalos-
tuscollienarttu. Mukaan lasketaan enintään kymmenen (10) jälkeläisen tulokset. Pisteet lasketaan 
eri lajien kilpailusääntöjen mukaisesti niin, että jokaiselle jälkeläiselle lasketaan mukaan yksi (1) tu-
los per laji. Mukaan laskettavat tulokset ovat näyttelyt, palvelus- ja pelastuskoirakokeet, paimennus, 
toko, rally-toko sekä agility. Palvelus- ja pelastuskoirakokeet lasketaan eri lajeiksi sekä palveluskoi-
rakokeissa jälkeläinen saa pisteitä jokaisesta eri lajista (HK/JK/EK/VK/IPO/FH) saavuttamansa ylim-
män koulutustunnukset mukaan. Lisäpisteitä jalostuscolliekilpailussa saa taulukon mukaisesti eikä 
niissä ole ylärajaa mukaan laskettavien jälkeläisten suhteen. Lisäpisteitä saa myös SCY:n erikoisnäyt-
telyiden jälkeläisluokista taulukon mukaan. 

Pistetaulukot 

Lisäpisteet 

LT0/ Suoritettu MH ilman laukauksia 1 p. 

LTE/ Suoritettu MH laukauksin 2 p. 

SCY:n erikoisnäyttelyiden jälkeläisluokkien lisäpisteet 

4. + KP 2 p. 

3. + KP 4 p. 

2. + KP 6 p. 

1. + KP 8 p. 



Vuoden colliekasvattaja 

Omat sarjat molempien karvanlaatujen kasvattajille, eli sarjat ovat vuoden pitkäkarvainen colliekas-
vattaja sekä vuoden sileäkarvainen colliekasvattaja. Mukaan lasketaan enintään viidentoista (15) 
kasvatin tulokset. Pisteet lasketaan eri lajien kilpailusääntöjen mukaisesti niin, että jokaiselle jälke-
läiselle lasketaan mukaan yksi (1) tulos per laji. Mukaan laskettavat tulokset ovat näyttelyt, palvelus- 
ja pelastuskoirakokeet, paimennus, toko, rally-toko sekä agility. Palvelusja pelastuskoirakokeet las-
ketaan eri lajeiksi sekä palveluskoirakokeissa jälkeläinen saa pisteitä jokaisesta eri lajista 
(HK/JK/EK/VK/IPO/FH) saavuttamansa ylimmän koulutustunnukset mukaan. Lisäpisteitä kasvattaja-
kilpailussa saa taulukon mukaisesti eikä niissä ole ylärajaa mukaan laskettavien kasvattien suhteen. 
Lisäpisteitä saa myös virallisten näyttelyiden kasvattajaluokista sekä SCY:n erikoisnäyttelyiden kas-
vattajaluokista taulukkojen mukaisesti. 

Pistetaulukot 

Lisäpisteet 

LT0/ Suoritettu MH ilman laukauksia 1 p. 

LTE/ Suoritettu MH laukauksin 2 p. 

Viralliset PEVISA luustotutkimukset (lonkat + kyynärät) 1 p. 

Virallisten näyttelyiden kasvattajaluokkien lisäpisteet 

4. + KP 1 p.

3. + KP 2 p.

2. + KP 3 p.

1. + KP 4 p.

SCY:n erikoisnäyttelyiden kasvattajaluokkien lisäpisteet 

4. + KP 2 p.

3. + KP 4 p.

2. + KP 6 p.

1. + KP 8 p.

Uudet valiot 

Alaosasto palkitsee vuosikokouksessa vuoden aikana valioituneet koirat, jotka on ilmoitettu kilpai-
luun. Palkintoon oikeuttavat valionarvot ovat FI KVA, FI TVA, FI RTVA, FI AVA, FI AVA-H, FI MVA sekä 
C.I.B.
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