VUODEN NÄYTTELYKARJIS (1-4 näyttelyä)
SÄÄNNÖT:
Kilpailu on avoin yhdistyksen jäsenille.
Koiran voi ilmoittaa vain yhteen kilpasarjaan näyttelykarjis-kisassa.
Kilpailun pistelaskussa otetaan huomioon neljän (4) Suomessa käydyn näyttelyn tulokset.
Omistaja lähettää koiran tiedot ja näyttelyt mistä haluaa pisteet laskettavan yhdistyksen nimeämälle henkilölle,
joka tarkastaa Koiranetistä tulokset.
Jos Koiranetin tulokset poikkeavat ilmoitetuista tuloksista, lähetä arvostelusta kopio.
Kilpailun voittaja saa omaksi jäävän esinepalkinnon ja se luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Erikoisnäyttelyn pisteet lasketaan KV näyttelyn mukaan ( ROP & VSP, PU & PN SIJOITUKSET, EI KOSKE
RYHMÄSIJOITUKSIA).
Mikäli pisteet menevät tasan ratkaistaan voitto seuraavasti;
1. Jos koira on suorittanut luonnetestin ja valioitunut.
2. eniten Ryp/Bis sijoituksia ja millaisesta näyttelystä sijoitukset on saatu.
Jos toinen on kerännyt sijoitukset KV, KR & NORD näyttelyistä ja toinen vain ryhmänäyttelyistä niin silloin voittaa se,
joka on saanut sijoitukset "arvokkaammasta" näyttelyistä.
3. FI MVA: Koiran tulee saavuttaa ko. tulokset kuluvana vuonna niiden sääntöjen mukaan mitkä ovat käytössä.
Pisteisiin ei lasketa niitä valioita jotka valioituvat uuden valionarvo säännön mukaan takautuvasti
(luonnetestin poistuminen).
Huom!
Jos Erikoisnäyttely on vain karjiksille (ei muita rotuja) silloin ei ole BIS-kilpailua, joten siitä ei voi saada BIS-pisteitä.
Jos koirasta on tehty kennelliiton lomake aggressiivisesta käytöksestä, ko. koira ei voi osallistua vuoden karjis-kisoihin.

VUODEN KASVATTAJA SÄÄNNÖT:
Vuoden kasvattajakilpailu on avoin yhdistyksen jäseninä oleville kasvattajille, jotka ovat kilpailuvuoden loppuun
mennessä kasvattaneet vähintään kaksi (2) karjakoirapentuetta - tulokset voivat olla yhdestä pentueesta.
TERVEYS-pisteet saa kaikista kasvateista, jotka on tarkastettu kuluneen vuoden aikana.
KOETULOS; kaikki Kennelliiton viralliset koetulokset jotka tarkistettavissa Koiranet järjestelmästä:
1 tulos/kasvatti/laji, kaikki tuloksia tehneet kasvatit lasketaan mukaan. (Pk-kokeista saa viisi pistettä kustakin lajista )
FI MVA: Koiran tulee saavuttaa ko. tulokset kuluvana vuonna niiden sääntöjen mukaan mitkä ovat käytössä.
Pisteisiin ei lasketa niitä valioita jotka valioituvat uuden valionarvo säännön mukaan takautuvasti (luonnetestin
poistuminen).
Näyttelytuloksiin lasketaan max 3 näyttelyn tulokset kasvattajaryhmän osalta.
Luonnetesti tai MH-luonnekuvaus-pisteet saa kaikista vuoden aikana testin hyväksytysti suorittaneista sekä testiin
osallistuneista (hyl tai kesk) kasvateista.
Kilpailun voittanut kasvattaja saa esinepalkinnon, joka luovutetaan vuosikokouksessa. Palkinto jää omaksi.
Mikäli pisteet menevät tasan, kilpailu ratkaistaan seuraavien osa-alueiden paremmuuden mukaan:
1. terveystulospisteet
2. käyttötulokset
3. kasvattaja-ryhmän näyttely tulokset

