
Muutosehdotukset näyttelypistekisasääntöihin, syyskuu 2020:

1. Poistetaan cacibista saatava 2 pistettä
Näin kaikki koirat olisivat samalla viivalla, myös juniorit ja veteraanit, jotka eivät pysty cacibista kilpailemaan.
Jatkossa pistekilpailussa paremmuus perustuisi enemmänkin osanottajapisteisiin, eli arvostettaisiin koiria 
jotka voittavat eniten koiria. Säännöissä säilytettäisiin kuitenkin ehto, että viisi näyttelyä lasketaan vain, jos 
niistä yksi on kansainvälinen koiranäyttely tai erikoisnäyttely, muussa tapauksessa laskettaisiin vain neljä 
näyttelyä. Tämä katsotaan kannustavan ihmisiä osallistumaan silti myös KV-näyttelyihin, jotta saadaan 
huomioitavaksi viiden näyttelyn pisteet.

2. Pentunäyttelyiden ROP-tulokset alettaisiin laskemaan mukaan Vuoden pentu -kisassa
Tällä hetkellä laskutapa ei ole tasapuolinen, vaan suosii reilusti tiettyyn vuodenaikaan syntyneitä pentuja. 
Talvella mahdollisuuksia kilpailla pentuluokissa ei juuri ole, kun taas kesällä niitä on huomattavasti 
enemmän. Talviaikaan järjestetään kuitenkin pentunäyttelyitä. Myös monet näyttelyt ovat luopuneet 
pentuluokista tai järjestävät erikseen pentunäyttelyn, esimerkiksi Voittajanäyttelyt. Lisäksi 
pentunäyttelyiden tulokset ovat aikaisempaa helpommin saatavilla, kun ne nykyisin julkaistaan myös 
Koiranetissä.

Muuten pistekilpailun säännöt ovat edelleen toimivat; Nord-, juniori ja veteraanisertit eivät vaadi muutosta 
pistelaskusysteemiin. Erilaisista serteistä saadut pisteet asettaisivat taas kilpailijat eriarvoiseen asemaan 
riippuen luokasta ja mahdollisesta valioitumisesta.

Lisäksi ehdotetaan seuraavia muokkauksia/selvennyksiä sääntöihin, niissä ilmenneiden epäselvyyksien 
vuoksi, itse sääntö ei siis muuttuisi:
1. kohta: " VIISI PARASTA NÄYTTELYSAAVUTUSTA OTETAAN HUOMIOON! Yhden tuloksista on oltava joko KV-
näyttelystä tai rodun omasta erikoisnäyttelystä (E). Mikäli sellaista tulosta ei ole, vain neljä tulosta voidaan 
laskea koiran hyväksi. Pisteet on kerättävä viideltä eri tuomarilta."
Ehdotettu uusi versio:
"Viisi näyttelytulosta otetaan huomioon, kuitenkin niin että ne on oltava 5 eri tuomarilta ja yhden mukaan 
laskettavan tuloksen oltava joko Kansainvälisestä-(KV) tai Erikoisnäyttelystä(EN). Jos KV tai EN tulosta ei ole,
lasketaan vain 4 näyttelytulosta."

2. kohta: " Parhaalle VSP-VETERAANILLE lahjoitetaan Marja Saviojan (kennel Vaskipuron) lahjoittama 
Tuulitukan Malja –kiertopalkinto."
Ehdotettu uusi versio:
"Parhaalle VSP-VETERAANILLE,  joka on saavuttanut eniten Rotunsa paras veteraani-
titteleitä vastakkaisessa sukupuolessa kuin Vuoden paras veteraani,  lahjoitetaan Marja Saviojan (kennel 
Vaskipuron) lahjoittama Tuulitukan Malja –kiertopalkinto."
(Marja Savioja hyväksynyt ko muokkauksen.)


