Vuoden Kasvattaja – kilpailun säännöt
Alkaen 1.1.2015 –

1. Kasvattajapalkinnosta saa kilpailla suomalainen (Suomen kansalainen) kasvattaja, joka on
kasvatustoimintansa aikana rekisteröinyt vähintään yhden schapendoespentueen kilpailuvuoden
loppuun mennessä.
2. Kasvattajan on oltava Suomen Schapendoes ry:n jäsen. Kennelnimen ollessa usealla, on ainakin
yhden kasvattajista oltava jäsen.
3. Kasvattajan tulee lähettää tiedot hallituksen nimeämälle henkilölle, kasvattajakilpailu –
lomakkeilla, seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.
4. Tulokset julkistetaan jäsenlehdessä ja palkinto jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa.
5. Kilpailukausi on kalenterivuosi.
6. Tuloksiin lasketaan vain Suomessa saavutetut tulokset kyseiseltä vuodelta.
7. Pisteet lasketaan liitteenä olevan taulukon mukaan.
8. Tuloksiin lasketaan mukaan kasvattajan enintään 10 kasvatin näyttely- ja koetulokset (otsikot
Koelajit ja Ulkomuoto) ja muista osa-alueista kaikkien kasvattien tulokset.
9. Tuloksiin lasketaan kasvattajan kasvattajaryhmän näyttelytulokset (enintään 3 tulosta).
10. Pisteiden mennessä tasan, voittaja ratkaistaan seuraavassa järjestyksessä:
1. Terveys, 2. Luonne, 3. Ulkomuoto, 4. Koelajit
11. Näillä säännöillä kilpaillaan ensimmäistä kertaa vuoden 2015 näyttely- ja terveystuloksilla.
12. Säännöistä päättää Suomen Schapendoes ry:n hallitus
Kasvattajapalkinnon pisteenlasku:
TERVEYS
Tuloksiin hyväksytään kaikkien kasvattien terveystulokset ko. kilpailuvuonna.

Osa-alue
Osallistumisesta terveystutkimuksiin (silmät, lonkat,
kyynärät, selkä, polvet) HUOM! EI
osallistumispistettä gPRA ja/tai HUU

Terveeksi todetut silmät
Lonkkakuvaustulos A tai B
Kyynärkuvaustulos 0/0
Polvitutkimustulos 0/0
Selkä LTV0/VA0/SPO0
gPRA (tuloksesta riippumatta)
HUU (tuloksesta riippumatta)

Pisteet
1
(1 piste per vuosi, jona terveystutkimuksia on tehty)

1 lisäpiste
1 lisäpiste
1 lisäpiste
1 lisäpiste
1 lisäpiste
1
1

LUONNETESTI JA MH-LUONNEKUVAUS
Tuloksiin hyväksytään kaikkien kasvattien tulokset ko. kilpailuvuonna.
Osa-alue
Pisteet
Osallistuminen luonnetestiin, MHluonnekuvaukseen tai käyttäytymisen
1
jalostustarkastukseen
SKL:n luonnetestitulos vähintään 75 pistettä
1 lisäpiste
Hyväksytty MH-luonnekuvaustulos
1 lisäpiste
Hyväksytty käyttäytymisen jalostustarkastus
1 lisäpiste
JALOSTUSTARKASTUS
Tuloksiin hyväksytään kaikkien kasvattien tulokset ko. kilpailuvuonna.
Osa-alue
Pisteet
Osallistuminen jalostustarkastukseen
1
Hyväksytty jalostukseen
2 lisäpistettä
Hyväksytty varauksella
1 lisäpiste
ULKOMUOTO
Tuloksiin hyväksytään yksi tulos koiraa kohden virallisessa luokassa (enintään 10 koiraa) ko.
kilpailuvuonna.
Osa-alue
Pisteet
Laatuarvostelu ERI + SA
1
ROP / VSP
1 lisäpiste
Tulos erikoisnäyttelystä (mikä tahansa tulos
1 lisäpiste
virallisesta luokasta, ei pennut, paitsi laatuarvosanat
hylätty ja ei voida arvostella)

VALIONARVOT
Tuloksiin hyväksytään enintään 10 koiran tulokset ko. kilpailuvuonna.
Osa-alue
Pisteet
SKL:n vahvistama Suomen valionarvo tai
1
kansainvälinen valioarvo
KASVATTAJARYHMÄ
Tuloksiin lasketaan vähintään yksi ja enintään kolme tulosta virallisessa näyttelyssä ko.
kilpailuvuonna.
Osa-alue
Pisteet
ROP-kasvattaja
1
ROP-kasvattaja ER- / KV-näyttelyssä
1 lisäpiste
KOELAJIT JA TESTIT
Tuloksiin hyväksytään yksi tulos koiraa kohden virallisessa luokassa (enintään 10 koiraa) ko.
kilpailuvuonna.
Osa-alue
Pisteet
Tulos virallisissa kisoissa ja kokeissa (agility, toko,
1
rally-toko, koiratanssi, mejä, pelastuskoirakoe)

Hyväksytty BH-koetulos
Osallistuminen paimennustestiin/-kokeeseen
Osallistuminen SM-kilpailuun

1 lisäpiste
1 lisäpiste
1 lisäpiste

