Vuoden paimenkoira ja Vuoden paimenkoiratulokas
–kilpailut
Sääntöesityksen perustelut muutoksille
Vuoden paimenkoira- ja Vuoden paimenkoiratulokas -kilpailuiden sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi, koska
koelajin säännöt ovat muuttuneet. Tässä esitetään perusteltu ehdotetuille muutoksille
1.

Ei muutoksia

2.

Muutettu koesääntöjen nimi vastaamaan uusia sääntöjä.

3.

Ei muutoksia

4.

Ei muutoksia.

5.

Tarkennettu, että tulokset voivat olla myös ulkomailta.

6.

Yhdistys palkitsisi Kilpailuiden voittajat kunniakirjalla.

7.

Pistetaulukko on muutettu vastaamaan uusia sääntöjä, Pisteet on kalibroitu siten, että alemman luokan ERItulos vastaisi korkeamman luokan H-tulosta. Koesääntöjen mukaan kaikissa luokissa on sama pistemäärä,
mutta niiden saavuttaminen hankaloituu. Vaikeusasteen kasvu ei ole kuitenkaan täysin lineaarinen. Sen
takia ei ole perusteltua, että korkeamman luokan T-tulos olisi parempi kuin alemman luokan. KV-kokeista ei
saisi enää lisäpisteitä. Kennelliiton sääntöjen mukaan KV-kokeita voidaan järjestää vain korkeimmassa
luokassa.

8.

Mikäli pisteet menisivät tasan kohdassa 7., tarkastelusäännöt Kilpailun ratkaisemiseksi olisivat seuraavat:
8.1. Ensimmäisenä tarkasteltaisiin korkeamman luokan tulosta.
Esimerkki 1:

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

Esimerkki 2:

Koiralla A on PAIM-3-luokan EH-tulos (12 p) Koiralla B on PAIM-1-luokan H-tulos (2
p) ja PAIM-2-luokan ERI-tulos (10 p). Koira A voittaa.

Esimerkki 3:

Koiralla A on PAIM-3-luokan ERI-tulos (14 p) ja PAIM-2-luokan ERI-tulos (10 p).
Koiralla B on PAIM-3-luokan ERI-tulos (14 p) ja H-tulos (10 p). Koirat ovat
tasapisteissä ja molemmilla on tulos PAIM-3-luokassa, joten siirrytään vertailemaan
parhaimman tuloksen koepisteitä (kohta 8.2.).

8.2. . Jos esimerkissä 3 koira A on saanut ERI-tuloksen PAIM-3-luokasta 95 pisteellä ja koira B on saanut
saman tuloksen 97 pisteellä, koira B voittaa.
8.3. Paimennus on rodun alkuperäinen käyttötarkoitus eikä arpa ole hyvä tapa ratkaista sijoitusta. Mikäli
sijoituksia ei saada ratkaistua kohtien 8.1. ja 8.2. avulla, tulos on jaettu.
9.

Lisätty uusi kohta, jonka nojalla Vuoden paimenkoiratulokas valitaan vuoden paimenkoiraksi, jos Vuoden
paimenkoirakisassa ei ole tuloksia.

10. Ei muutoksia
11. Poistettu arpa sijoitusten ratkaisusta, kuten Vuoden paimenkoira -kisassa

