
Vuoden koira 2014-kilpailu

Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai
näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla ilmoitettuun osoitteeseen. Laitathan kustakin
lajista tiedot omalle paperilleen ja muistathan laittaa koiran tiedot myös mukaan. Vuoden koira –kisaan voi
osallistua vaikka vuodelta olisi vain yksikin tulos. Liitä tuloksiin myös tieto, jos koirasi on saavuttanut
vuoden aikana titteleitä esim. valion arvon tai voittaja-arvon.

Muistathan myös ilmoittaa minä vuonna koirasi on osallistunut ensimmäisen kerran virallisiin agility-
tai tokokokeisiin, jotta tiedämme ketkä koirista voivat kilpailla tulokaspalkinnosta. Näyttelytuloksiin
täytyy merkitä mihin luokkaan koira on kyseisessä näyttelyssä osallistunut (vuoden näyttelypentu: tulokset
pentuluokista, vuoden näyttelyveteraani: tulokset veteraaniluokasta ja vuoden näyttelykoira: tulokset juniori,
nuorten, avoin, käyttö tai valioluokista).

Vuoden koira –kilpailut on tarkoitettu seuran jäsenille (eli seuran jäsen sekä 2014 että 2015). Vuoden
agilitykoirakilpailuun vaaditaan lisäksi, että koirakko on edustanut VASsia virallisissa kisoissa vuonna 2014.

Vuoden koira 2014 –kilpailun tulokset toimitetaan viimeistään 31.1.2015 Tarja Makkoselle joko
tarjale65@gmail.com tai Tarja Makkonen, Kyröntie 25, 65320 Vaasa. Myöhästyneitä tietoja ei huomioida.
Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan seuran kevätkokouksessa maaliskuussa.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira –tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www-
sivuilta kohdasta Vuoden koira.

Vuoden tokokoira kilpailuun osallistut toimittamalla kopion kilpailukirjasta. Muista ilmoittaa myös
omat ja koirasi tiedot!



Vuoden agilitykoira –kilpailun säännöt

Max. 15 kisan tulokset otetaan huomioon.

Pääpisteet tuloksesta

Tulos/lk III II I
0 16 8 4

0,01-5 12 6 3
5,01-15 8 4 2

15,01-25,00 4 2 1

Lisäpisteet sijoituksesta

A.
Sijoitus/lk III II I

1. 9 6 3
2. 6 4 2
3. 4 3 1

B. Kennelpiirin mestaruuskilpailu, yksilöt
Sijoitus 1. + 0 vp. 1. 2. 3.
Pisteet 15 10 7 4

C. Osallistuminen SM-kilpailuihin, joukkueessa 5
D. Osallistuminen SM-kilpailujen yksilökilpailuihin 5
E. Osallistuminen maajoukkuekarsintoihin 5
Sijoitus (kohdissa D ja E) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.-
F. SM-kilp. (2 radan sij.) ja MJ-
kars. 50 45 40 35 30 25 20 15 12 10

G. PohjM- ja MM-kisat 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

Max. 15 kisan tulokset otetaan huomioon. Pisteitä saa oheisten taulukoiden mukaisesti sekä tuloksista että
sijoituksista. Lisäksi arvokisoihin osallistumisesta sekä yksilökisojen sijoituksista saa lisäpisteitä taulukon
mukaisesti.

Jos useammalla koiralla tulee tasapisteet, paremmuus ratkaistaan sen perusteella, kummalla on enemmän
ykkössijoituksia.

Vuoden Agilitykoira -kilpailuun voivat osallistua seuran jäsenet, jotka ovat edustaneet VAS:ia kyseisenä
vuonna (VASin agilitylisenssi). Näiden joukosta koira huomioidaan automaattisesti Vuoden Tulokas-
kilpailuun sinä vuonna, kun se kilpailee ensimmäisen kerran virallisissa kilpailuissa.



Vuoden näyttelykoira

Pisteet Kansainvälinen näyttely
(+rodun oma erikoisnäyttely) Kaikkien rotujen näyttely Ryhmänäyttely

22 BIS-1 - -
21 BIS-2 - -
20 BIS-3 BIS-1 -
19 BIS-4 BIS-2 -
18  - BIS-3 BIS-1
17 - BIS-4 BIS-2
16 RYP-1 (ei vet eikä pentu) - BIS-3
15 RYP-2 (ei vet eikä pentu) - BIS-4
14 RYP-3 (ei vet eikä pentu) RYP-1 (ei vet eikä pentu) -
13 RYP-4 (ei vet eikä pentu) RYP-2 (ei vet eikä pentu) -
12 - RYP-3 (ei vet eikä pentu) RYP-1 (ei vet eikä pentu)
11  - RYP-4 (ei vet eikä pentu) RYP-1 (ei vet eikä pentu)
10 ROP (myös vet ja pentu) - RYP-3 (ei vet eikä pentu)
9 VSP (myös vet ja pentu) - RYP-4 (ei vet eikä pentu)
8 PU/PN2 ROP (myös vet ja pentu) -
7 PU/PN3 VSP (myös vet ja pentu) -
6 PU/PN4 PU/PN2 ROP (myös vet ja pentu)
5 - PU/PN3 VSP (myös vet ja pentu)
4  - PU/PN4 PU/PN2
3  - - PU/PN3
2  - - PU/PN4

Ulkomaisia tuloksia ei lasketa.
EUW-tittelin saaneille 18 lisäpistettä, WW-tittelin saaneille 20 lisäpistettä.
5 parasta näyttelytulosta lasketaan. Loppupisteitten ollessa sama suurin yksittäisestä
näyttelystä saatu pistemäärä ratkaisee sijoituksen kolmen parhaan osalta.
Pentujen tulokset lasketaan näyttelyn tyypistä huolimatta saman taulukon mukaan (KR-
näyttelyn pisteet). Tasapisteissä otetaan huomioon näyttelyn tyyppi (KV, KR, R).
Jos koira siirtyy kesken vuoden esim. veteraaniluokkaan, on hyvä mainita mistä
eteenpäin pisteet lasketaan molempiin (eli näyttelykoira- ja näyttelyveteraanikisaan).
Veteraanipisteitä kerätäkseen koiran tulee olla osallistunut näyttelyssä
veteraaniluokkaan. Mikäli koira kisaa osan vuotta esim. pennuissa ja osan vuotta
näyttelykoirapisteistä, täytä molemmista tuloksista omat lomakkeet!



Vuoden rally-tokokoira

Max. viiden (5) kisan tulokset otetaan huomioon.

MES VOI AVO ALO PISTEET

96-100 - - - 10
91-95 96-100 - - 9
86-90 91-95 96-100 - 8
81-85 86-90 91-95 96-100 7
76-80 81-85 86-90 91-95 6
70-75 76-80 81-85 86-90 5

- 70-75 76-80 81-85 4
- - 70-75 76-80 3
- - - 70-75 2

Lisäpisteet
Sijoitus 1. 2. 3.

Yksilö-SM * 10 5
Joukkue-SM 15 10 5

* = yksilö-SM:n voittaja on automaattisesti vuoden rally-tokokoira, jos on kokeessa edustanut VASia.

Tasapistetilanteessa voittaa se koirakko, jolla on prosentuaalisesti korkein yksittäinen pistemäärä kokeesta.
(Jos prosentit ovat samat, verrataan 2., 3., jne. tulosta.) Luokalla ei siis ole väliä!

Koirakko osallistuu Tulokas-kilpailuun sinä vuonna kun kilpailee ensimmäisen kerran virallisissa kilpailuissa.
Tulokas-kilpailuun osallistuva ei voi samana vuonna osallistua Vuoden rally-tokokoira -kilpailuun.

Koska rally-tokosta tuli virallinen laji vasta 1.5.2014, vuonna 2014 ei palkita vuoden tulokasta, vaan kaikki
osallistuvat varsinaiseen kilpailuun. Vuoden tulokas palkitaan ensimmäisen kerran vuonna 2015.



Vuoden tokokoira

Max. viiden (5) kisan tulokset otetaan huomioon.

EVL VOI AVO ALO PISTEET

304-320 - - - 13
288-303 304-320 - - 12
272-287 288-303 190-200 - 11
256-271 272-287 180-189 190-200 10
240-255 256-271 170-179 180-189 9
224-239 240-255 160-169 170-179 8
208-223 224-239 150-159 160-169 7
192-207 208-223 140-149 150-159 6
- 192-207 130-139 140-149 5
- - 120-129 130-139 4
- - 110-119 120-129 3
- - 100-109 110-119 2
- - - 100-109 1

Lisäpisteet
Sijoitus 1. 2. 3.

Yksilöpiirinmestaruus 10 5 3
Nuorten yksilö-SM 10 5 3
Yksilö-SM * 10 5
Joukkue-SM 15 10 5

* = yksilö-SM:n voittaja on automaattisesti vuoden tokokoira, jos on kokeessa edustanut VASia.

Tasapistetilanteessa voittaa se koirakko, jolla on prosentuaalisesti korkein yksittäinen pistemäärä kokeesta.
(Jos prosentit ovat samat, verrataan 2., 3., jne. tulosta.) Luokalla ei siis ole väliä!

Koirakko osallistuu Tulokas-kilpailuun sinä vuonna kun kilpailee ensimmäisen kerran virallisissa kilpailuissa.
Tulokas-kilpailuun osallistuva ei voi samana vuonna osallistua Vuoden tokokoira -kilpailuun.


