IKAALISTEN SEUDUN KENNELKERHO RY
Vuoden näyttelykoirapalkinto
Kiertopalkinnon säännöt:
Osallistumisoikeus
Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan ISKK ry:n jäsenten omistamat
koirat (huom! 2-vuotissääntö) Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee
kaikkien olla Iskk ry:n jäseniä.
Kilpailukausi
Kilpailukausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.
Tulosten ilmoittaminen
Tulokset toimitetaan Jäsenkirjeessä ilmoitettuun viimeiseen päivämäärään mennessä.
Määräajan jälkeen tulleita tuloksia ei huomioida.
Palkinnon jakaminen
Kiertopalkinto jaetaan vuosittain kerhon Vuosikokouksessa. Palkinto on ISKK
ry:n hankkima pokaali. Mikäli sama koira voittaa palkinnon kolme kertaa, on
sillä siihen kiinnitys ja kerhon hallitus hankkii uuden pokaalin tilalle seuraavan
vuoden Vuosikokoukseen.
Palkinnon voittajan tehtävät
Voittaja vastaa kiertopalkinnon hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden
vuosikokousta Jäsenkirjeessä ilmoitetuille henkilöille. Palkinnon voittaja vastaa
kaiverrusten hankkimisesta ko pokaaliin omalla kustannuksellaan.
Pistelasku
Pistelaskussa huomioidaan kalenterivuoden viisi parasta Suomessa virallisissa
näyttelyissä saavutettua näyttelytulosta. Tuloksissa tulee näkyä näyttelyn
päivämäärä, paikkakunta ja tulos sekä lasketaan alla olevan taulukon mukaan.
KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY

5 pistettä

KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY 3 pistettä
RYHMÄNÄYTTELYT

2 pistettä

ERIKOISNÄYTTELYT

1 pistettä

Rotuarvostelu
PU1 / PN2
PU2 / PN2
PU3 / PN3
PU4 / PN4

5
3
2
1

pistettä
pistettä
pistettä
pistettä

Näyttelyn paras
tulos
ROP
CACIB
VSP
Sertifikaatti
vara-CACIB
RYP 1
RYP 2

Pisteet
5 pistettä
2 pistettä
2 pistettä
1 pistettä
1 pistettä
8 pistettä
6 pistettä

RYP 3
4 pistettä
RYP 4
2 pistettä
BIS 1
10 pistettä
BIS 2
8 pistettä
BIS 3
5 pistettä
BIS 4
3 pistettä
SUOMEN MUOTOVALIO (FI MVA) = 5 pistettä
Vain Suomessa saadut tulokset voidaan ottaa huomioon.
Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä
koirista kilpailussa korkeammalle sijoittuu se, jolla on korkein yksittäinen
pistemäärä. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, niin sijoitus ratkaistaan
seuraavaksi korkeimman pistemäärän mukaan jne. kunnes ratkaisu löytyy. Jos
pisteet edelleen kaikkien näyttelyiden osalta ovat tasan, sijoitus tuloslistalla
jaetaan.
Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja.
Näihin sääntöihin voi vain Ikaalisten Seudun Kennelkerho ry:n hallitus tehdä
muutoksia jäsenistön aloitteesta. Säännöt astuvat voimaan heti.
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