Vuoden Näyttelykoira-kilpailu
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010).
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenten
omistamat koirat. Kiertopalkintoja ei luovuteta Suomen rajojen ulkopuolelle ja voittajakoiran omistajan asuessa ulkomailla
palkinnot säilytetään yhdistyksen toimesta.
Sarjoja on kolme: lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira ja pyreneittenkoira.
Kilpailu Vuoden Veteraanin arvosta on erikseen, kilpailussa on kolme sarjaa: paras lyhytkarvainen
pyreneittenpaimenkoira, paras pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira ja paras pyreneittenkoira.
Kummassakin kilpailussa julkistetaan myös vuoden VSP.
Erikoisnäyttelyn pisteet antaa ainoastaan Suomen Pyreneläiset ry:n järjestämä erikoisnäyttely. Mikäli Suomen
Pyreneläiset ry on anonut jonkin muun näyttelyn erikoisnäyttelyksi, näyttely antaa pisteet KV näyttelyn mukaan, kuitenkin
niin, että rotukehän pisteisiin lisätään kolme (3) pistettä, esim: PN 2 = 13 p. Parhaan Pyreneläisen pisteet tulevat RYP
pisteiden mukaan, eli Paras Pyreneläinen 1= 28 p jne. Mikäli koira sijoittuu näyttelyn RYP / BIS kilpailussa, niin kilpailu
tapahtuu sijoituksesta saaduilla pisteillä.
SSKY:n ja Palveluskoiraliiton näyttelyt antavat pisteet ryhmänäyttelyn mukaan. Voittajanäyttelyn pisteet saadaan vuoden
Voittajanäyttelyn (Suomen voittaja) lisäksi, kaikista Suomessa mahdollisesti järjestettävistä muista voittaja näyttelyistä
(Pohjoismaiden-, Euroopan- tai Maailmanvoittaja näyttelyt). Pistelaskussa otetaan huomioon viiden (5) ko. vuonna
Suomessa järjestetyn FCI:n sääntöjen mukaisen näyttelyn tulokset. Yksi tuloksista on oltava KV-näyttelystä tai Suomen
Pyreneläiset ry:n järjestämästä erikoisnäyttelystä, mikäli KV-näyttelyn tai Suomen Pyreneläiset ry:n järjestämän
erikoisnäyttelyn tulosta ei ole, koira kilpailee neljällä tuloksella.
Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä koirista kilpailussa korkeammalle sijoittuu se,
jonka pisteet on laskettu pienemmästä määrästä näyttelyitä. Mikäli näyttelyitä on tasamäärä, ratkaisee korkein
yksittäinen pistemäärä. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, niin sijoitus ratkaistaan seuraavaksi korkeimman pistemäärän
mukaan jne, kunnes ratkaisu löytyy, esim: koira A:n pisteet 17+16+16+16+15, koira B pisteet 17+17+16+15+15,
molemmilla koirilla on 17 p korkein, koiralla B seuraavaksi korkein pistemäärä on 17, koiralla A sen ollessa 16, joten
koira B sijoittuu A:n edelle. Mikäli pisteet menevät edelleen kaikkien näyttelyiden osalta tasan, sijoitus tuloslistalla on
jaettu. Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja.
Vuoden Veteraani kilpailussa taulukkoa sovelletaan muuten samoin kuin Vuoden näyttelykoira kilpailussa, erotuksella,
että veteraaniluokan ERI:llä kilpailuluokan sijoitus antaa samat pisteet kuin PU/PN luokka. Näillä pisteillä kilpaillaan
ainoastaan Vuoden Veteraanikilpailussa. Mikäli veteraani osallistuu myös näyttelykoirakilpailuun, niin siihen pisteet
lasketaan oheisen taulukon mukaan, ilman, että veteraaniluokan tulokset vaikuttavat pisteytykseen.
Pistelaskua varten ilmoitathan koirasi tulokset yhdistyksen toimihenkilöille 31.1 mennessä kilpailua seuraavana vuonna.
Kaikkien näyttelytuloksensa ilmoittaneiden tilannetta tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla, Facebook-ryhmässä ja
jäsenlehdessä. Kilpailussa menestyneet koirat palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Koiran omistaja voi kieltää
koiransa osallistumisen kasvattajakilpailuun.

Vuoden Kasvattaja-kilpailu
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2011)
Pistelaskussa otetaan huomioon suomalaisen kasvattajan, joka on Suomen Pyreneläiset ry:n jäsen pitkä- ja
lyhytkarvaiset pyreneittenpaimenkoirien sekä pyreneittenkoirien tulokset Suomessa FCI:n sääntöjen mukaan
järjestetyistä näyttelyistä seuraavasti:
Kasvattaja voi kilpailla enintään kymmenellä kasvatilla, joista korkeintaan neljä saa olla samasta pentueesta.
Pistelaskussa huomioidaan korkeintaan kaksi tulosta / koira. Pisteet lasketaan Vuoden Näyttelykoirakilpailun
pistelaskutaulukon mukaan.
Näyttelykoirakilpailuun osallistumien ei ole edellytys kasvattajakilpailuun osallistumiselle.
Veteraaniluokan koira kilpailee pisteillä, jotka saisi vuoden näyttelykoirakilpailusta. Vuoden veteraanikilpailun pisteitä ei
lasketa kasvattajakilpailussa.
Lisäpisteitä näyttelyissä esitetyistä kasvattajaluokista tulee seuraavasti: kasvattajaluokassa sijat 2-4 mikäli ryhmä on
saanut myös KP:n antaa kaksi (2) pistettä, sija 1, KP ROP, kasvattaja antaa viisi (5) pistettä. Kasvattajaluokan lisäpisteet
tulevat korkeintaan viidestä näyttelystä, max 25 p.
Kasvattajaluokkien sijoitukset tulee ilmoittaa pistelaskusta vastaavalle henkilölle viimeistään 31.1 kilpailua seuraavana
vuonna.
Vuoden kasvattaja Kiertopalkinnon voi lunastaa itselleen kolmen peräkkäisen voiton jälkeen, maksamalla yhdistykselle
vastaavan palkinnon hinnan.

Vuoden Agilitykoira-kilpailu
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen (edellinen päivitys 29.1.2012)
1. Vuoden agilitykoira kisassa on kaksi sarjaa, Vuoden agilitykoira ja Vuoden agilitytulokas, joissa koirat kilpailevat tasoja kokoluokista riippumatta. Suomen pyreneläiset ry:n Vuoden agilitykoiran arvo myönnetään korkeimman
kokonaispistemäärän saavuttaneelle koiralle ja Vuoden agilitytulokkaan arvo myönnetään korkeimman
kokonaispistemäärän saavuttaneelle koiralle, joka on startannut ensimmäisen virallisen kilpailustarttinsa kyseisen
kalenterivuoden aikana.
2. Vuoden agilitykoira ja agilitytulokas –kilpailuun voivat osallistua kalenterivuoden aikana agilityn yksilökilpailuihin
osallistuneet pyreneittenpaimenkoirat ja pyreneittenkoirat, joiden ohjaaja tai omistaja on Suomessa asuva Suomen
pyreneläiset ry:n jäsen kilpailuvuonna.
3. Pisteitä laskettaessa huomioidaan enintään viisi parasta tulosta (peruspistetaulukko) ja mahdollisesti kertyneet
lisäpisteet (lisäpistetaulukko). Hyppyratojen tuloksia hyväksytään mukaan enintään kaksi. Pisteitä saa ainoastaan
Suomen agilityliitto ry:n virallisista Suomessa järjestettävistä kisoista siten, että KV-kisoista huomioidaan vain yhteistulos.
SM- ja maajoukkuekarsintakilpailujen tuloksia ei huomioida peruspistetaulukossa.
4. Maailmanmestaruus- tai Pohjoismaidenmestaruuskilpailuissa yksilökilpailussa Suomea edustanut mitalin voittanut
koira valitaan Vuoden agilitykoiraksi, riippumatta sen keräämästä pistemäärästä tai siitä, onko koiran ohjaaja tai omistaja
Suomen Pyreneläiset ry:n jäsen. Mikäli mitalisteja on useampia titteli jaetaan kaikille.
5. Jokainen osallistuja valitsee ja laskee itse tulokset valmiiksi. Tulokset lähetetään ko. kilpailuvuotta seuraavan vuoden
31.1. mennessä jäsenjulkaisussa tai internetissä ilmoitettuun osoitteeseen. Suomen Pyreneläiset ry:n hallitus voi päättää
pidentää tulosten lähettämisaikaa.
6. Tulosten oikeellisuus on todistettava kilpailukirjan kopiolla, kilpailulipukkeen kopiolla tai esimerkiksi Sporttikoira
rekisterin, Koiranetin tai ASB-lehden tuloksista selvästi merkiten. Myös sijoitukset on oltava selvästi nähtävissä.
7. Epäselvästi merkityt tai muuten epäselvät tulokset hylätään. Hylättyjä tuloksia ei voi korvata.
8. Mikäli useampi koira saa saman kokonaispistemäärän, ratkaistaan voittaja ensin laskemalla kilpailujen sijoitukset
yhteen ja pienimmän luvun saanut koira voittaa. Jos pisteet ovat edelleen tasan, voittaja arvotaan.
9. Suomen pyreneläiset ry palkitsee kummankin sarjan voittajat kunniakirjalla

Peruspistetaulukko
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8
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Lisäpistetaulukko

Luokkanousu ainoastaan kolmella kilpailulla

2p

SERT tai SERT-H
FI AVA tai FI AVA-H

1p
2p

Piirinmestari 1
Piirinmestari 2

5p
4p

Piirinmestari 2
3p
Oikeus osallistua SM-kilpailuiden yksilökilpailuun 2p
SM-1
SM-2

7p
6p

SM-3
Oikeus osallaistua maajoukkuekarsintoihin

5p
2p

MM-karsinnoissa sij.1-4
Osallistuminen SM-kilpailuidenyksilökilpailuun

10p
1p

Osallistuminen maajoukkuekarsintoihin

1p

Vuoden Tottelevaisin-kilpailu
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen (edellinen päivitys ??)
Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyrenelaiset ry:n jäsenten omistamille pitkä- ja lyhytkarvaisille pyreneittenpaimenkoirille
sekä pyreneittenkoirille. Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti:

ALO

AVO

VOI

EVL

I tulos 3 p

I tulos 6 p

I tulos 9 p

I tulos 12 p

II tulos 2 p

II tulos 5 p

II tulos 8 p

II tulos 11 p

III tulos 1 p III tulos 4 p III tulos 7 p III tulos 10 p
Piirimestaruuskilpailut
1. sija 5 p
2. sija 4 p
3. sija 3 p
Suomenmestaruuskilpailut
SM I suoraan Vuoden tottelevaisin (riippumatta kokonaispisteistä)
SM II 10 p
SM III 9 p
Kilpailussa otetaan huomioon kunkin koiran enintään kolmen ( 3 ) parhaan kokeen tulos. Tasapistetilanteessa voittaa se
koira, jolla on vähemmän kokeita. Pisteiden ollessa edelleen tasan, lasketaan kokeissa saadut pisteet yhteen:
korkeammilla pistemäärillä tulokset saavuttanut voittaa. Voittaja saa haltuunsa vuodeksi VUODEN
TOTTELEVAISIMMAN pyreneläisen kiertopalkinnon. Sijoitukset tulee ilmoittaa pistelaskusta vastaavalle henkilölle
viimeistään 31.1 kilpailua seuraavana vuonna.

Vuoden TOKO-tulokas kilpailu
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen (edellinen päivitys ??)
Kilpailu on avoin pitkä- ja lyhytkarvaisille pyreneittenpaimenkoirille sekä pyreneittenkoirille, jotka ovat kilpailuvuonna
osallistuneet ensimmäiseen alokasluokan kokeeseensa. Kilpailuun lasketaan enintään neljän (4) parhaan kokeen tulos.
Pokaalin saa vuodeksi se koirakko, jolla on suurin yhteispistemäärä. Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman
koirakon osalta, voittaja on se koirakko, jolla on yksittäisestä kilpailusta suurin pistemäärä. Mikäli vieläkään ei ole tullut
piste-eroa, voittaja arvotaan. Voittaja saa haltuunsa vuodeksi VUODEN TOKO-TULOKAS -kiertopalkinnon. Pokaali
luovutetaan ainoastaan Suomessa asuvalle Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenelle.
Sijoitukset tulee ilmoittaa pistelaskusta vastaavalle henkilölle viimeistään 31.1 kilpailua seuraavana vuonna. Mikäli
lähetät tulokset sähköpostitse, käytä lukukuittausta, yhdistys ei vastaa internetpalveluntarjoajan toiminnasta.

Vuoden Rally-tokopyreneläinen kilpailu
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen
Kilpailu on avoin kaikille Suomen Pyreneläiset ry:n jäsenten omistamille pitkä- tai lyhytkarvaisille
pyreneittenpaimenkoirille ja pyreneittenkoirille. Pisteitä kertyy tuloksista seuraavasti:
MES
90-100
80-89
70-79

VOI
90-100
80-89
70-79

AVO

90-100
80-89
70-79

ALO

90-100
80-89
70-79

PISTEET
8
6
5
4
3
2
1

Lisäpisteet: RTK1, RTK2, RTK3, RTK4 2p ja RTVA 6p
Suomenmestaruuskilpailut
Yksilökisaan osallistumisesta (MES) 1p ja finaaliradalle pääsystä (MES) 3p
ja sijoituksista
SM I 12p
SM II 10 p
SM III 9 p
Kilpailussa otetaan huomioon kunkin koiran enintään kolmen (3) parhaan kokeen tulos. Tasapistetilanteessa voittaa se
koira, jolla on vähemmän kokeita. Pisteiden ollessa edelleen tasan, lasketaan kokeissa saadut pisteet yhteen:
korkeammilla pistemäärillä tulokset saavuttanut voittaa. Voittaja saa haltuunsa vuodeksi VUODEN RALLY-TOKO
PYRENELÄISEN tittelin.
Vuoden Rally-Toko-tulokas kilpailu
Kilpailu on avoin koirille, jotka ovat kilpailuvuonna osallistuneet ensimmäiseen alokasluokan kokeeseensa. Kilpailuun
lasketaan enintään kolmen (3) parhaan kokeen tulos. Tittelin saa vuodeksi se koirakko, jolla on suurin yhteispistemäärä.
Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koirakon osalta, voittaja on se koirakko, jolla on yksittäisestä kilpailusta
suurin pistemäärä. Mikäli vieläkään ei ole tullut piste-eroa, voittaja arvotaan. Voittaja saa haltuunsa vuodeksi VUODEN
RALLY-TOKO-TULOKAS -tittelin.
Jokainen osallistuja valitsee ja laskee itse tulokset valmiiksi. Tulokset lähetetään ko. kilpailuvuotta seuraavan 31.1.
mennessä jäsenjulkaisussa ja/tai internetissä ilmoitettuun osoitteeseen. Suomen Pyreneläiset ry:n hallitus voi päättää
pidentää tulosten lähettämisaikaa.
Mikäli lähetät tulokset sähköpostitse, käytä lukukuittausta, yhdistys ei vastaa internetpalveluntarjoajan toiminnasta.

Vuoden paimenkoira ja Vuoden paimenkoiratulokas–
kilpailut
Säännöt voimassa ??.2016 alkaen
Yleiset säännökset
1. Suomen pyreneläiset ry:n (Yhdistys) vuoden paimenkoira –kilpailussa valitaan Vuoden paimenkoira ja Vuoden
paimenkoiratulokas (Kilpailut).
2. Molempiin Kilpailuihin voivat osallistua pitkä- ja lyhytkarvaisetpyreneittenpaimenkoirat ja pyreneittenkoirat, jotka ovat
tehneet kalenterivuoden aikana tuloksen paimennuskokeessa tai paimennuksen esikokeessa paimentaville roduille FCI:n
roturyhmissä 1, 2 ja 5, pois lukien bordercolliet ja kelpiet ja joiden omistaja tai ohjaaja kokeessa on kilpailuvuoden
viimeisenä päivänä Suomessa asuva Yhdistyksen jäsen.
3. Koira voi osallistua molempiin Kilpailuihin.
4. Kilpailuun osallistuvan koiran ohjaaja tai omistaja ilmoittaa korkeintaan kolmen kokeen tulokset ja koepisteet
kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä jäsenjulkaisussa tai Internetissä ilmoitetulla tavalla. Yhdistyksen
hallitus voi pidentää tulosten lähettämisaikaa.
5. Ilmoitukseen on liitettävä kopio kilpailukirjasta tai koepöytäkirjoista tai tuloste yleisesti hyväksytystä sähköisestä
tulostietokannasta, jossa näkyvät Kilpailuun ilmoitettavat tiedot.
6. Yhdistys palkitsee Kilpailuiden voittajat kunniakirjalla.

Vuoden Paimenkoira
7. Vuoden paimenkoira –kilpailun voittaa koira, joka on saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän pistetaulukon
mukaisesti laskettuna. Kansainvälisen kokeen I- ja II-tulosten (hyväksytty tulos) pistemäärään lisätään koeluokan
mukainen pistemäärä. Mukaan huomioidaan korkeintaan kolmen (3) kokeen tulokset, joista korkeintaan yksi (1) voiolla
III-tulos.
TULOS
III

II

I

1

2

4(+1)

6(+1)

2

3

6(+2)

9(+2)

3

4

9(+3)

14(+3)

LUOKKA

Taulukko 1: pistetaulukko. Suluissa on ilmoitettu kv-kokeen lisäpisteet
8. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaja ratkaistaan tarkastelemalla koirien tuloksia seuraavassa järjestyksessä,
kunnes voittaja on ratkennut:
8.1. Korkeammassa luokassa tehty hyväksytty tulos
8.2. Edellisen kohdan tuloksen koepisteet
8.3. Arpa

Vuoden Paimenkoiratulokas
9. Vuoden paimenkoiratulokas–kilpailun voittaa koira, joka on saavuttanut korkeimman hyväksytyn
pistemääränpaimennuksen esikokeessa.
10. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaja ratkaistaan tarkastelemalla koirien tuloksia seuraavassa järjestyksessä,
kunnes voittaja on ratkennut:
10.1.Sijoitus Vuoden paimenkoira -kilpailussa
10.2.Arpa

