
 

VUODEN KOIRA -KILPAILUT 

 

 

Vuoden koira -kilpailut on tarkoitettu seuran jäsenille (jäsen sekä kilpailuvuonna, että sitä 

seuraavana vuonna kun palkintoja jaetaan). Vuoden agility-koira -kilpailuun vaaditaan 

lisäksi, että koirakko on edustanut VASsia virallisissa kilpailuissa kilpailuvuoden aikana. 

Vuoden koira -valinnoissa huomioidaan kilpailuvuoden aikana virallisista kilpailuista, 

kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset. 

Kaikkien lajien osalta ilmoittautumiset ja kaikki valintaan tarvittavat tiedot kerätään 

sähköisellä lomakkeella suoraan tietojärjestelmään. Tällä voidaan varmistaa, että kaikki 

toimitetut tulokset tulevat varmasti huomioitua. Myöskään näppäilyvirheitä ei pääse 

syntymään kun tuloksia ei tarvitse syöttää uudelleen. Tämän lisäksi tulosten lähettäjä saa 

antamistaan tiedoista automaattisen vahvistuksen, mistä hän tietää, että tiedot ovat 

järjestelmässä ja voi vielä tarkistaa, tuliko kaikki laitettua oikein. Myöskään kopioita 

kilpailu- tai koekirjoista ei enää tarvita todisteeksi annetuista tiedoista jos vastaavat tiedot 

löytyvät kennelliiton sähköisestä järjestelmästä (KoiraNet).  

 

Aikaa tulosten toimittamiseen on tammikuun loppuun saakka. Tulokset julkistetaan ja 

palkinnot jaetaan seuran kevätkokouksessa maaliskuussa. 

 

 

 

 

 



 

Vuoden agility-koira 
 

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 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 sekä  Jun-, Sen- ja Para-SM 

Sijoitus 1. + 0 vp. 1. 2. 3. 

Pisteet 15 10 7 4 

C. Osallistuminen SM-kilpailuihin joukkueessa 5 

D. Osallistuminen Halli-SM- ja 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-kisat (2 radan sij.),  
    JEO-  ja MJ-karsinnat 

50 45 40 35 30 25 20 15 12 10 

G. PohjM-, MM- ja  
    EO-kisat 

75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 

 

 

• Max. 15 kisan tulokset otetaan huomioon. Pisteitä saa yllä olevien 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:a kyseisenä vuonna (VAS:n agilitylisenssi).  

• Paras 1. vuoden koirakko on tulokas. 
 



 

Vuoden Toko-koira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

• Pisteet lasketaan viidestä (5) parhaasta kokeesta alla olevien ohjeiden mukaisesti 
ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Mukaan lasketaan vain hyväksytyt 
tulokset. 

• 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 se kilpailee ensimmäisen 
kerran virallisissa kilpailuissa. 

• Tulokas-kilpailussa palkittavaa koirakkoa ei voida samana vuonna palkita Vuoden 
tokokoira -kilpailussa. Jos koirakkoa ei palkita Tulokas-kilpailussa, sen pisteet 
siirtyvät Vuoden tokokoira-kilpailuun ilman erillistä ilmoitusta. 
 

  

Peruspisteet  

ALO pisteet otetaan huomioon sellaisenaan 

AVO pisteet kerrotaan 0,8  (esim. 320p. x 0,8 = 256p.) 

VOI pisteet kerrotaan 0,9 (esim. 320p. x 0,9 = 288p.) 

EVL pisteet otetaan huomioon sellaisenaan 

Lisäpisteet Sijoitus 

Kilpailu 1. 2. 3. 

Yksilöpiirinmestaruus 10 5 3 

Nuorten yksilö-SM 10 5 3 

Yksilö-SM * 0 5 

Joukkue-SM 15 10 5 



 

Vuoden Rallytoko-koira 
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* = yksilö-SM:n voittaja on automaattisesti vuoden rallytoko-koira, jos on kokeessa edustanut VASia 
 
 

• Pisteet lasketaan viidestä (5) parhaasta kokeesta alla olevien ohjeiden mukaisesti 
ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Mukaan lasketaan vain hyväksytyt 
tulokset. 

• 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 se kilpailee ensimmäisen 
kerran virallisissa kilpailuissa. 

• Tulokas-kilpailussa palkittavaa koirakkoa ei voida samana vuonna palkita Vuoden 
rallytoko-koira -kilpailussa. Jos koirakkoa ei palkita Tulokas-kilpailussa, sen pisteet 
siirtyvät Vuoden rallytoko-koira -kilpailuun ilman erillistä ilmoitusta. 

 

 

  

Peruspisteet 

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 1. 2. 3. 

Yksilö-SM * 10 5 

Joukkue-SM 15 10 5 



 

Vuoden Näyttelykoira 

 

• Vuoden näyttelykoira-kilpailussa palkitaan kolme parasta näyttelykoiraa. Veteraani-
koiria ei palkita erikseen, vaan kaikkien luokkien koirat kilpailevat samassa sarjassa. 
ROPVet ja VSPVet sekä RYPVet sijoituksista ei siten tule pisteitä. Epävirallisten 
pentuluokkien tuloksia ei lasketa. 

• Ulkomaisia tuloksia ei lasketa, mutta erilaisista voittaja-titteleistä saa 10 lisäpistettä. 

• 5 parasta näyttelytulosta lasketaan. Loppupisteiden ollessa sama, suurin 
yksittäisestä näyttelystä saatu pistemäärä ratkaisee sijoituksen kolmen parhaan 
osalta. 

 

Kv näyttely, NORD ja 
rodun oma 

erikoisnäyttely 

Kaikkien rotujen 
näyttely 

Ryhmänäyttely 
 

Pisteet  

BIS-1    22 

BIS-2    21 

BIS-3  BIS-1   20 

BIS-4  BIS-2   19 

 BIS-3  BIS-1  18 

 BIS-4  BIS-2  17 

RYP-1 (ei vet eikä pentu)   BIS-3  16 

RYP-2 (ei vet eikä pentu)   BIS-4  15 

RYP-3 (ei vet eikä pentu)  RYP-1 (ei vet eikä pentu)   14 

RYP-4 (ei vet eikä pentu)  RYP-2 (ei vet eikä pentu)   13 

 RYP-3 (ei vet eikä pentu)  RYP-1 (ei vet eikä pentu)  12 

 RYP-4 (ei vet eikä pentu)  RYP-2 (ei vet eikä pentu)  11 

ROP   RYP-3 (ei vet eikä pentu)  10 

VSP   RYP-4 (ei vet eikä pentu)  9 

PU/PN2  ROP   8 

PU/PN3  VSP   7 

PU/PN4  PU/PN2  ROP  6 

 PU/PN3  VSP  5 

 PU/PN4  PU/PN2  4 

  PU/PN3  3 

  PU/PN4 2 


