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Vuoden Pointteri ja nuori Pointteri
Palkintojen säännöt
Yleistä
Sääntöjen päivittämisestä vastaa pointteririjaos. Käytössä oleva pisteytys on KKK-HHS:n
Pointterijaoksen hyväksymä 16.03.2013.
Vuoden Pointterin (jäljemmin VP) ja Nuoren Pointterin (jäljemmin NP) valinta tapahtuu pisteyttämällä
koirien vuoden aikana saavuttamat palkinnot ja asettamalla koe- , kilpailu- ja näyttelypalkintoja saaneet
koirat pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen. VP ja NP –palkintoa voivat tavoitella vain ko. rodun
edustajat. Palkittavan koiran omistajan/ohjaajan tulee lisäksi olla rotujärjestön (KKK-HHS ry) jäsen.
Vuosi/kausi lasketaan alkavan edellisvuonna 26.11. ja päättyvän kyseisenä vuotena 25.11. eli esim.
vuoden 2012 tulokset huomioidaan aikakaudelta 26.11.2011-25.11.2012. Palkinto jaetaan KKK-HHS ry:n
vuosikokouksessa.
VP ja NP määräytyy viiden (5) parhaan pohjoismaisen koe/kilpailutuloksen ja yhden (1) kotimaisen
näyttelytuloksen oikeuttamien yhteispisteiden perusteella; lisäksi pisteissä huomioidaan Pohjoismaissa
saadut muoto- ja käyttövalionarvot. Pelkillä näyttelypisteillä koiraa ei voida palkita, vaan palkitseminen
edellyttää koe/kilpailutulosta.
Koiran omistaja on velvollinen ilmoittamaan koiran kuluvan kauden aikana saavuttamat parhaat näyttelyja koepalkinnot, sekä perusteet KVA/MVA -arvojen myöntämiselle KKK-HHS ry:n Pointterijaoksen
tiedottajalle tai muulle pistelaskennan suorittavalle henkilölle 26.11. mennessä.
Pisteiden mennessä tasan korkein yksittäisen kokeen/kilpailun (Diarmid Cup, Aukia, Nordic PM, KEV,
ELIT, MM, KAME, KATU, KAKE, ei KAER) pistemäärä, ilman käyttövalion arvosta saatuja pisteitä,
ratkaisee, tarvittaessa edelleen toiseksi korkein jne. Jos yksittäiset koe/kilpailupisteet ovat samat, sitten
valinta järjestyksessä seuraavin kriteerein: nuorempi koira – vähemmän koestartteja – arpa. Viime
kädessä jaostoimikunta päättää palkinnon saajan.
Nuori Pointteri valintaan oikeuttavat tulokset tulee olla saavutettu käyttökokeiden nuorten luokkaan
hyväksyttävässä iässä (alle 24kk).
(Lukuohje tulosten/palkintojen pisteytyksiin: ensimmäisestä sijasta/palkinnosta tulevat pisteet - toisesta kolmannesta jne., esim. 25-10-5).
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Kokeiden/kilpailujen ja näyttelyiden pisteytys
Pohjoismaissa järjestetyt KAKE, KAME ja KATU (ei KAER) -kokeet
Voittajaluokka
•

25-10-8-5-2 + Sertifikaatti 20 lisäpistettä.

Avoin luokka
•

30-10-5

Nuorten luokka
•

25-10-5

Nordic Pointermatch + Muut kansainväliset arvokilpailut
Sijoitetut (5)
•

40-30-20-10-8 +Cacib 25p

Rotujärjestön kilpailut
Kultamalja (5 sijoitettua)
•

25-10-8-5-2

Derby (5 sijoitettua)
•

25-10-8-5-2

•

Sijoituspisteiden lisäksi AVO-palkintojen antamat pisteet

Kenttien Voittaja (5 sijoitettua), Elit (5 sijoitettua) ja Metsien Mestari (5 sijoitettua)
•

35-25-15-10-8 + Sertifikaatti 25p

Muut pistelaskennassa huomioitavat järjestetyt kilpailut ja kokeet
Pointterijaoksen rotumestaruuskilpailu – Diarmid Cup (5 sijoitettua)
•

20-15-10-8-6

•

Sijoituspisteiden lisäksi AVO ja NUO-palkintojen antamat pisteet

Pointterijaoksen nuorten kilpailu – Aukia (5 sijoitettua)
•

20-15-10-8-6

•

Sijoituspisteiden lisäksi NUO-palkintojen antamat pisteet
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Suomessa järjestetyt näyttelyt
Kauden aikana saavutetuista virallisista näyttelytuloksista saa pisteitä seuraavasti:
•

sertifikaatti (SERT/CACIB) – 8p, erinomainen (ERI, ilman SERTiä) – 4p ja erittäin hyvä (EH) – 2p

•

Pisteisiin lasketaan kauden aikana vain yksi (korkein) suomalainen näyttelytulos.

•

Kanakoirakerhon Erikoisnäyttelystä saa pisteet 1.5 kertaisina

Pohjoismaissa saadut valionarvot ja kansainväliset valionarvot
Valionarvot huomioidaan sinä kautena, kuin viimeisin niiden hakemiseen edellytettävä palkinto on
saavutettu eli silloin, kun hakemus ko. tittelistä voidaan aikaisintaan tehdä. Koiran omistaja on velvollinen
ilmoittamaan perusteet (tiedot saaduista palkinnoista) KVA/MVA -arvojen myöntämiselle pistelaskennan
suorittavalle henkilölle.
Pisteissä otetaan huomioon Pohjoismaiden muoto- ja käyttövalionarvot sekä kansainvälinen KANS
MVA/KVA ja pohjoismainen POHJ MVA.
•

Kauden aikana saaduista muotovalionarvoista: Koiran elinaikana saamasta ensimmäisestä
muotovalionarvosta saa 20 pistettä; seuraavista MVA-arvoista saa 10 lisäpistettä kustakin.

•

Kauden aikana saaduista käyttövalionarvoista: Koiran elinaikana saamasta ensimmäisestä
käyttövalionarvosta saa 80 pistettä; seuraavista KVA-arvoista saa 30 lisäpistettä kustakin.

Muotovaliopisteinä huomioitavat valionarvot:
•

FIN MVA, S UCH, N UCH, DK UCH, ISL UCH, DK JCH, KANS MVA, POHJ MVA

Käyttövaliopisteinä huomioitavat valionarvot:
•

FIN KVA, S JCH, N JCH, DK BRCH, ISL JCH, KANS KVA

