Vuoden paimenkoira ja Vuoden paimenkoiratulokas
–kilpailut
Sääntöesityksen perustelut
1.

Säännöt koskevat Suomen pyreneläiset ry:n Vuoden paimenkoira ja Vuoden paimenkoiratulokas –kilpailuja.
Suomen pyreneläiset ry:hyn viitattaisiin säännöissä sanalla Yhdistys ja kilpailuihin yhdessä sanalla Kilpailut
tai toiseen kilpailuista sanalla Kilpailu.

2.

Kilpailu aika olisi aina kalenterivuosi.
Kilpailusäännöt koskisivat vain perinteisen paimennuksen koesääntöjen mukaisia kokeita eli sääntöjä, jotka
on laadittu paimentaville roduille FCR:n roturyhmissä 1, 2 ja 5, posilukien bordercolliet ja kelpiet.
Koiran omistajan tai ohjaajan kokeessa tulisi olla kilpailua koskevan vuoden viimeisenä päivänä (31.12.vvvv)
Yhdistyksen jäsen. Kilpailuihin ei voisi siis osallistua koira, jonka omistaja eikä ohjaaja ole Yhdistyksen jäsen
kilpailuvuoden viimeisenä päivänä, vaikka jäsenehto olisikin täyttynyt kokeen suorituspäivänä.

3.

Koira voisi osallistua molempiin kilpailuihin.

4.

Yhdistys ei keräisi tuloksia automaattisesti vaan kilpailuun osallistuvan koiran ohjaaja tai omistaja olisi
velvollinen lähettämään tulokset Yhdistyksen ilmoittamalla tavalla. Tuloksia voisi lähettää korkeintaan
kolmesta kokeesta. Yhdistyksen tulisi ilmoittaa jäsenjulkaisussa tai Internetissä, mitä tietoja ja mihin
osoitteeseen Kilpailuihin osallistuvasta koirasta tulisi antaa.
Tulokset tulisi ilmoittaa kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä mutta Yhdistyksen hallitus
voisi pidentää tulosten ilmoittamisaikaa.
Säännöissä ei rajattaisi pois tuloksia ulkomaisia kokeista mutta niistäkin olisi voitava esittää luotettavat
tulokset (kt. kohta 5.).

5.

Tulosten lähettämisen yhteydessä tulokset on voitava todistaa oikeiksi. Tähän kelpaisi kopio kilpailukirjasta
tai koepöytäkirjasta. Myös sähköisten tulospalveluiden tulosteita voisi hyödyntää. Sähköisiksi tulospalveluiksi
katsottaisiin esimerkiksi Suomen Kennelliiton ylläpitämät tiedot (KoiraNet) mutta myös paimennuskolleegion
tai vastaavan Internet-sivu.

6.

Yhdistys palkitsisi Kilpailuiden voittajat kunniakirjalla.

7.

Vuoden paimenkoira –kilpailun voittaisi koira, joka olisi saavuttanut paimennuskokeessa korkeimman
yhteispistemäärän pistetaulukon mukaisesti laskettuna. Kansainvälisestä kokeesta saisi lisäpisteitä
koeluokan mukaisen määrän. Pisteet lisättäisiin vain I- ja II-tuloksiin eli niin sanottuihin hyväksyttyihin
tuloksiin.
Esimerkki 1:

Koiralla A on PAIM-2-luokan I-tulos (9 p) ja koiralla B PAIM-1-luokan I-tulos (6 p).
Koira A voittaa.

Esimerkki 2:

Koiralla A on PAIM-3-luokan I-tulos (14 p) ja koiralla B PAIM-2-luokan I-tulos (9 p) ja
II-tulos (6 p). Koira B voittaa.

Esimerkki 3:

Koiralla A on PAIM-1-luokan I-tulos (6 p) ja kaksi PAIM-2-luokan III-tulosta (3 p, vain
yksi huomioidaan). Koiralla B on PAIM-1-luokan II-tulos (4 p) ja PAIM-2-luokan II-tulos
(6 p). Koira B voittaa.

Paimennuskokeessa voi saavuttaa tuloksen, vaikka koe ei olisikaan suoritettu hyväksytysti. Hyväksyttyyn
tulokseen vaaditaan vähintään 70 % pisteistä mutta ei-hylätyn eli III-tuloksen saa vähintään 60 % pisteistä.
Tämän takia säännöissä käytettäisiin termiä hyväksytty tulos I- ja II-tuloksista. Kilpailuun voisi osallistua
korkeintaan yhdellä ei-hyväksytyllä eli III-tuloksella.

Alla oleva taulukko kuvaa, millä tavoin eri paimennuskoeluokkien koepisteet. Pistetaulukossa on pyritty
huomioimaan luokkien väliset piste-erot. Esimerkiksi yksittäinen PAIM-3 II-tulos olisi aina parempi kuin Itulos PAIM-2-luokasta ellei vain jälkimmäinen olisi kv-kokeesta.
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Kuva 1: Koepisteet luokittain

8.

Mikäli pisteet menisivät tasan kohdassa 7., tarkastelusäännöt Kilpailun ratkaisemiseksi olisivat seuraavat:
8.1. Ensimmäisenä tarkasteltaisiin korkeamman luokan hyväksyttyä tulosta.
Esimerkki 4:

Koiralla A on PAIM-1-luokan II-tulos (4 p) ja III-tulos (2 p). Koiralla B on PAIM-2luokan II-tulos (6 p). Koira B voittaa.

Esimerkki 5:

Koiralla A on PAIM-3-luokan II-tulos (9 p) ja III-tulos (4 p). Koiralla B on PAIM-1luokan II-tulos (4 p) ja PAIM-2-luokan I-tulos (9 p). Koira A voittaa.

Esimerkki 6:

Koiralla A on PAIM-3-luokan I-tulos (14 p) ja PAIM-2-luokan I-tulos (9 p). Koiralla B on
PAIM-3-luokan I-tulos (14 p) ja II-tulos (9 p). Koirat ovat tasapisteissä ja molemmilla
on paras tulos PAIM-3-luokassa, joten siirrytään vertailemaan parhaimman tuloksen
koepisteitä (kohta 8.2.).

8.2. Mikäli edellisen kohdan tulokset olisivat samasta luokasta, tarkasteltaisiin koepistemäärää. Jos
esimerkissä 6 koira A on saanut I-tuloksen PAIM-3-luokasta 140 pisteellä ja koira B on saanut saman
tuloksen 130 pisteellä, koira A voittaa.
8.3. Viimeisenä keinona olisi arpa. Arvonta suoritettaisiin samoin kuin Yhdistyksen muissa Vuoden Koira kilpailuissa.
9.

Vuoden paimennuskoiratulokas –kilpailun voittaisi koira, joka on saanut korkeimman hyväksytyn
pistemäärän paimennuksen esikokeesta.

10. Paimennuskoesääntöjen nojalla koira voi saada ainoastaan kerran hyväksytyn tuloksen esikokeesta, joten
tasapistetilanteessa ei olisi mahdollista vertailla aiempia hyväksyttyjä esikoetuloksia. Tämän takia
katsottaisiin, että koiran mahdollinen sijoitus Vuoden paimenkoira –kokeessa olisi ensimmäinen ratkaisija
tasapistetilanteessa. Mikäli kahdella tai useammalla koiralla olisi tämän jälkeenkin tasatilanne, voittaja
valittaisiin arvalla.
Arvontaan jouduttaisiin esimerkiksi tilanteessa, jossa esikokeessa saman pistemäärän saavuttaneista
koirista yksikään ei olisi osallistunut paimennuskokeeseen tai yksikään ei olisi suorittanut paimennuskoetta
ei-hylätyllä tuloksella.

