
 
   

Esson Kivi – kiertopalkinto tottelevaisuuden alokas- ja avoimeen luokkaan 
  
Nalle-Haukun Esso (FIN47619/95) on ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen Suomessa rekisteröity 
schapendoes, joka kilpaili virallisissa tottelevaisuuskokeissa. Kiertopalkinnon, Esson Kiven, Suomen 
Schapendoes ry:lle on 15.11.2001 lahjoittanut Esson omistaja ja ohjaaja Leena Moilanen Lehmosta. 
Esso itse ei kilpaile palkinnosta. 
  
Säännöt 
 
o Kiertopalkinnosta voivat kilpailla kaikki Suomessa rekisteröidyt schapendoesit. Omistajan tai 

ohjaajan on oltava Suomen Schapendoes ry:n jäsen. 
 

o Kiertopalkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa edellisen vuoden alokas- ja 
avoimen luokan tottelevaisuuskokeiden tulosten perusteella. Ensimmäistä kertaa Esson kivi 
jaetaan vuoden 2001 tottelevaisuuskokeiden tulosten perusteella. 
 

o Esson Kivi on Pohjois-Karjalan vuolukiveä ja kiertää 20 vuotta. Kiertopalkintoon kiinnityksen 
saanut liittää mukana seuraavaan albumiin kuvan koirasta mielellään ohjaajan kanssa. Kuvan 
yhteyteen seuraavat tiedot: kilpailuvuosi, koiran virallinen nimi ja ohjaajan nimi 
kotipaikkakuntineen. 
 

o Kiertopalkinnon haltija on velvoitettu hoitamaan ja käsittelemään palkintoa niin, ettei se 
vaurioidu. Kiertopalkinnon vuosittain voittanut saa itselleen pienen 
muistopalkinnon. Kiertopalkinnon haltija toimittaa palkinnon seuraavan vuoden 
kevätkokoukseen jaettavaksi edelleen. 
 

o Jos palkinto jää jonakin vuonna jakamatta, se säilytetään yhdessä muistopalkintojen kanssa 
yhdistyksen erikseen päättämässä paikassa. Kun kiertopalkinto on jaettu 20 kertaa, se 
palautetaan viimeisen haltijan toimesta yhdistykselle säilytettäväksi. Yhdistyksen hallitus päättää 
lopullisen säilytyspaikan. 
 

o Tottelevaisuuskokeiden tulokset toimitetaan 15.1. mennessä osoitteeseen 
kiertopalkinnot@schapendoes.fi. Tulokset julkaistaan vuoden ensimmäisessä jäsenjulkaisussa. 
 

o Tulokset tulee todistaa oikeiksi kilpailukirjan kopiolla, johon on selvästi merkitty ne 
tottelevaisuuskokeet, joiden perusteella kilpailuun halutaan osallistua. Samana vuonna voi olla 
kummankin luokan kilpailutuloksia. Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: Koiran nimi, 
rekisterinumero, omistaja, omistajan yhteystiedot ja ohjaaja kotipaikkakuntineen ellei sama kuin 
omistaja. Tottelevaisuuskokeita hyväksytään enintään viisi (5) kilpailuvuotta kohti mutta jo 
yhdellä tuloksella voi osallistua. 

 
Pisteet – Alokasluokka  

1. palkinto 16 – 200 pistettä *) 10 pistettä 
2. palkinto 140 – alle 160 pistettä 8 pistettä 
3. palkinto 100 – alle 140 pistettä 5 pistettä 

Osallistumispisteet riippumatta tuloksesta 1 piste / koe. 
 
Pisteet – Avoinluokka  

1. palkinto 256 – 320 pistettä 10 pistettä 
2. palkinto 224 – alle 256 pistettä 8 pistettä 
3. palkinto 192 – alle 224 pistettä 5 pistettä 

Osallistumispisteet riippumatta tuloksesta 2 pistettä / koe. 
  
*) Jos virallisissa tottelevaisuussäännöissä tapahtuu pisterajamuutoksia, pisterajat muuttuvat niiden 
mukaisiksi ilman, että kiertopalkinnon sääntöjä erikseen muutetaan. 



 
   

  
Tasapistetulkinnat 
 
Pisteiden mennessä tasan, noudatetaan seuraavia sääntöjä: 
 
o ylemmän kilpailuluokan koira voittaa palkinnon. Jos ratkaisua ei saada, niin 
o enemmän I-palkintosijoja saavuttanut koira voittaa palkinnon. Jos palkintosijat tasan, niin 
o paremman yhteispisteiden keskiarvon saanut koira voittaa palkinnon. Jos keskiarvot samat, niin 
o enemmän kymppejä saanut koira voittaa palkinnon. Jos kymppejä yhtä paljon, niin 
o koira, jolla on suurin kokonaispistemäärä parhaassa kilpailussaan, korkeimmassa 

kilpailuluokassa, voittaa palkinnon. Jos näinkin pisteet tasan, niin 
o jatketaan vertailua ko. kilpailuluokan 2. parhaasta pistemäärästä jne. 
 
Tasapistetulkinnoissa osallistuja on pyydettäessä velvollinen toimittamaan kopiot myös niistä 
tottelevaisuuskokeiden pöytäkirjoista, joiden perusteella kiertopalkinnon pisteet lasketaan. 
Sääntöjen muutosoikeus on yksin kiertopalkinnon lahjoittajalla lukuun ottamatta mahdollisesti 
muuttuvia kilpailuluokkien pisterajoja, jotka noudattavat virallisia tottelevaisuuskokeiden sääntöjä. 
  
Lehmo 15.11.2001 
Leena Moilanen 
 


