
Tampereen Seudun Koirakerho ry 
 
VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2017 – 31.12.2017 
 
Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. – 31.12. 
Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.  
 
Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa saavuttamat pisteet valmiiksi laskettuina (paikka, aika, tulos, 
pisteet) yhdistyksen nimeämälle henkilölle. Tulokset tarkastetaan tarpeen tullen jalostustietojärjestelmästä 
tms. luotettavasta tietolähteestä. Myöhästyneitä tai puutteellisia ilmoittautumisia/tuloksia ei huomioida. 
 
Tampereen Seudun Koirakerho ry palkitsee kunkin sarjan kolme (3) parasta. Palkinnot jaetaan yhdistyksen 
kilpailuvuotta seuraavan vuoden vuosikokouksessa. 
 
 
 
VUODEN NÄYTTELYKOIRA 
 
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään kuusi (6) tulosta, kuudelta (6) eri tuomarilta Suomessa 
järjestetyistä, virallisista näyttelyistä. Näyttelyt voivat olla Suomessa järjestettyjä kansainvälisiä, kansallisia, 
erikois- tai ryhmänäyttelyitä. Erikoisnäyttelyn lisäpisteet lasketaan vain yhdestä erikoisnäyttelystä. 
Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa koira, joka on ollut useamman kerran rotunsa paras 
(ROP) em. kuudessa näyttelyssä. 
Ellei tämä ratkaise sijoitusta, voittaa koira, joka on saavuttanut enemmän pisteitä ryhmäkilpailuista (RYP) 
em. kuudessa näyttelyssä. 
Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta, voittaa koira, joka on saavuttanut enemmän pisteitä Best In Show (BIS) 
kilpailuista em. kuudessa näyttelyssä. 
 
 

LAATUARVOSTELU PISTEET 

Erinomainen 4 pistettä 

Sertifikaatin arvoinen 2 pistettä 

Erittäin hyvä  3 pistettä 

Hyvä  2 pistettä 

Tyydyttävä 1 piste  

 

LISÄPISTEET RYP-pisteet BIS-pisteet 

ROP, 3 lisäpistettä RYP-1, 4 pistettä BIS-1, 4 pistettä 

VSP, 2 lisäpistettä RYP-2, 3 pistettä BIS-2, 3 pistettä 

PU/PN 2-4, 1 lisäpiste  RYP-3, 2 pistettä BIS-3, 2 pistettä 

KV-näyttelystä, 3 lisäpistettä RYP-4, 1 piste  BIS-4, 1 piste  

Erikoisnäyttelystä, 4 lisäpistettä   



VUODEN NÄYTTELYTULOKAS 
 
Kilpailuun voivat osallistua pentuluokissa kilpailevat koirat. 
Näyttelyt voivat olla Suomessa järjestettyjä kansainvälisiä, kansallisia, erikois- tai ryhmänäyttelyitä tai 
epävirallisia pentunäyttelyitä. 
Pisteet lasketaan enintään kuudesta (6) näyttelystä. Erikoisnäyttely lisäpisteet lasketaan vain yhdestä 
erikoisnäyttelystä. 
 
 

KILPAILUARVOSTELU PISTEET 

PEK 1 4 pistettä 

PEK 2 3 pistettä 

PEK 3 2 pistettä 

PEK 1 1 piste  

 

LISÄPISTEET RYP-PISTEET BIS-PISTEET 

ROP-pentu, 2 pistettä RYP-1, 4 pistettä BIS-1, 4 pistettä 

VSP-pentu, 1 piste  RYP-2, 3 pistettä BIS-2, 3 pistettä 

Kunniapalkinto (KP), 2 pistettä RYP-3, 2 pistettä BIS-3, 2 pistettä 

KV-näyttelystä, 3 pistettä RYP-4, 1 piste  BIS-4, 1 piste  

Erikoisnäyttelystä, 4 pistettä   

 
 
VUODEN NÄYTTELYVETERAANI 
 
Kilpailuun osallistuvat veteraaniluokassa kilpailevat koirat. 
Näyttelyt voivat olla Suomessa järjestettyjä kansainvälisiä, kansallisia, erikois- tai ryhmänäyttelyitä. 
Pisteet lasketaan enintään kuudesta (6) näyttelystä ja arvostelujen tulee olla eri tuomareilta. Erikoisnäyttelyn 
lisäpisteet lasketaan vain yhdestä erikoisnäyttelystä. 
 

KILPAILUARVOSTELU PISTEET 

VEK1 4 pistettä 

VEK2 3 pistettä 

VEK3 2 pistettä 

VEK4 1 piste  

 



LISÄPISTEET BIS-PISTEET 

ROP-veteraani, 2 pistettä BIS-1 veteraani, 4 pistettä 

VSP-veteraani, 1 piste  BIS-2 veteraani, 3 pistettä 

KV-näyttelystä, 1 piste  BIS-3 veteraani, 2 pistettä 

Erikoisnäyttelystä, 2 pistettä BIS-4 veteraani, 1 piste  

 
 
VUODEN AGILITYKOIRA JA VUODEN AGILITYTULOKAS 
 
Kilpailijan on edustettava Tampereen Seudun Koirakerho ry:tä kilpaillessaan. 
Kilpailusarjoja on kaksi; vuoden agilitykoirakilpailuun osallistuvat koirat, jotka ovat kilpailleet virallisissa 
agilitykilpailuissa jo ennen kilpailuvuotta. Vuoden agilitytulokaskilpailuun osallistuvat koirat, jotka ovat 
kilpailleet virallisissa agilitykilpailuissa ensimmäistä kertaa kilpailuvuoden aikana. 
 
Vuoden agilitykoira pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään kymmenen (10) tulosta. 
Vuoden agilitytulokas pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) tulosta. 
Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten kilpailuiden yksilösuoritustuloksista. 
 
Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja laskemalla yhteen kisojen sijoitukset ja 
pienimmän luvun saanut koira voittaa. 
Tampereen Seudun Koirakerho ry palkitsee kolme (3) parasta koiraa mini-, medi- ja maxi-luokissa 
esinepalkinnoilla. 
 
 

Tulos 1 lk 2 lk 3 lk 

0 7 pistettä 10 pistettä 15 pistettä 

0,01 - 5,00 6 pistettä 8 pistettä 12 pistettä 

5,01 - 10,00 5 pistettä 6 pistettä 10 pistettä 

10,01 - 15,00 4 pistettä 5 pistettä 8 pistettä 

15,01 - 20,00 3 pistettä 4 pistettä 6 pistettä 

20,01 - 25,00 2 pistettä 3 pistettä 4 pistettä 

25,01 ja yli 1 pistettä 2 pistettä 3 pistettä 

Hylätty - - - 
 

 1. sija 2. sija 3. sija 

Piirinmestaruus 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 

MM-/PM-karsinnat 15 pistettä 12 pistettä 10 pistettä 

SM-kilpailu 15 pistettä 12 pistettä 10 pistettä 

PM-kilpailu 20 pistettä 15 pistettä 12 pistettä 

MM-kilpailu 25 pistettä 20 pistettä 15 pistettä 

 



VUODEN TOKOKOIRA JA VUODEN TOKOTULOKAS 
 
Kilpailusarjoja on kaksi; vuoden TOKO-koirakilpailuun osallistuvat koirat, jotka ovat kilpailleet virallisissa 
TOKO-kokeissa jo ennen kilpailuvuotta. Vuoden TOKO-tulokaskilpailuun osallistuvat koirat, jotka ovat 
kilpailleet virallisissa TOKO-kokeissa ensimmäistä kertaa kilpailuvuoden aikana. 
 
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään kolme (3) tulosta. Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten 
kokeiden yksilösuoritustuloksista. 
 
Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. 
Jos saman pistemäärän saaneet koirat kilpailevat samassa luokassa, lasketaan kokeista saadut pisteet 
yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut koira voittaa. Jos pisteet tämänkin jälkeen menevät tasan, voittaa 
koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kokeesta. 
 
 

TULOS ALO AVO VOI EVL 

I palkinto 7 pistettä 9 pistettä 11 pistettä 13 pistettä 

II palkinto 5 pistettä 7 pistettä 9 pistettä 11 pistettä 

III palkinto 3 pistettä 5 pistettä 7 pistettä 9 pistettä 

 

 1. sija 2. sija 3. sija 

Piirinmestaruus 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 

SM-kilpailu 10 pistettä 8 pistettä 6 pistettä 

PM-kilpailu 15 pistettä 12 pistettä 10 pistettä 

EM- / MM-kilpailu 20 pistettä 17 pistettä 15 pistettä 

 
VUODEN RALLY-TOKOKOIRA 

Kilpailusarjoja on kaksi; vuoden Rally-tokokoirakilpailuun osallistuvat koirat, jotka ovat kilpailleet virallisissa 
rally-tokokisoissa jo ennen kilpailuvuotta.  
Vuoden Rally-tokotulokaskilpailuun osallistuvat koirat, jotka ovat kilpailleet virallisissa rally-tokokisoissa 
ensimmäistä kertaa kilpailuvuoden aikana. 
 
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) tulosta. Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten 
kisojen yksilösuoritustuloksista. 
 
Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos saman 
pistemäärän saaneet koirat kilpailevat samassa luokassa, lasketaan kisoista saadut pisteet yhteen ja 
korkeimman pistemäärän saanut koira voittaa. Jos pisteet tämänkin jälkeen menevät tasan, voittaa koira, 
jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kisasta. 
 

 



TULOS ALO AVO VOI MES 

90-100 7 pistettä 9 pistettä 11 pistettä 13 pistettä 

80-89 5 pistettä 7 pistettä 9 pistettä 11 pistettä 

70-79 3 pistettä 5 pistettä 7 pistettä 9 pistettä 

 
 
Lisäpisteet:  
 

 1. sija 2. sija 3. sija 

Piirinmestaruus 6 pistettä 4 pistettä 2 pistettä 

SM-kilpailu 10 pistettä 8 pistettä 6 pistettä 

 
 

TP (tuomarinpalkinto)         2 pistettä  
 

 
  

VUODEN HARRASTUSKOIRA (muut lajit kuin toko, rallytoko, näyttelyt tai agility) 

Kilpailusarjoja on yksi, vuoden harrastuskoira ja siihen voi käyttää kaikkia muita tuloksia, lukuun ottamatta 

agility, toko, rallytoko tai näyttelytuloksia.  

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään viisi (5) tulosta. Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten 

kokeiden tai kilpailujen yksilösuorituksista. Tuloksia voi olla eri lajeista. 

Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa koira, joka tuloksista on suurempi osa ylemmästä 

luokasta. 

TULOS ALO (tai vast.) AVO (tai vast.) VOI (tai vast.) 

1 tulos 7 pistettä 9 pistettä 11 pistettä 

2 tulos 5 pistettä 7 pistettä 9 pistettä 

3 tulos 3 pistettä 5 pistettä 7 pistettä 

LISÄPISTEET Pisteet per koe/kilpailu 

KP, SA, KUMA (tmv) 1 piste  

SM 2-3, PiirM 2-3 (tmv) 1 piste  

SM 1, PiirM 1 (tmv), valioituminen ko. Lajissa 3 pistettä 



 

Vuoden Koira -kilpailusääntöihin voi tehdä muutoksia ainoastaan Tampereen Seudun Koirakerho ry:n 
hallitus. 
 
Sääntöjen mukaan kilpaillaan vuonna 2017. Säännöt on VAHVISTETTU hallituksen päätöksellä 11.12.2017. 

 


