VUODEN VINTTIKOIRA –KIERTOPALKINTO
Vuoden vinttikoira –palkinto jaetaan FCI10-roturyhmään kuuluvalle koiralle tai koiralle, joka on
rodultaan oikeutettu kilpailemaan Suomen Vinttikoiraliiton alaisissa virallisissa maasto- ja
ratajuoksukilpailuissa.
Pistelaskussa huomioidaan Suomessa järjestetyt kaikkien rotujen sekä kansainväliset koiranäyttelyt
ja Suomessa järjestetyt viralliset maasto- ja ratajuoksukilpailut.
Palkinnon voittaja on koira, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä. Jos useampi koira saa saman
pistemäärän, järjestyksen määrää ensisijaisesti arvokisoissa (kohdat maastojuoksu ja ratajuoksu)
saavutettujen sijoitusten paremmuus ja toissijaisesti voittajan ratkaisee se, kuka koirista on
virallisissa kisoissa saanut parhaan pistemäärän lukumääräisesti vähimmillä kilpailuilla. Jos
suurimman pistemäärän saaneista koirista kellään ei ole juoksukilpailutuloksia, saman pistemäärän
saaneista voittajan ratkaisee ensin BIS-sijoitusten paremmuus, toiseksi RYP-sijoitusten paremmuus,
kolmanneksi ROP-sijoitusten ja viimeiseksi VSP-sijoitusten lukumäärä.
Palkinnon on lahjoittanut Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry ja se kiertää ikuisesti. Jos palkinto
menee rikki, sen korjaamisesta tai uuden hankkimisesta vastaa vahingon aiheuttaja. Palkinnon
mukana kiertää valokuva-albumi, johon tulee liittää koiran kuva sekä koiran ja omistajan/omistajien
nimet sekä ilmoittaa palkitsemisvuosi. Kun valokuva-albumi täyttyy, hankkii Pohjois-Karjalan
Kennelpiiri uuden albumin ja täyttynyt albumi säilytetään Pohjois-Karjalan Kennelpiirin arkistossa.
Oikeus kiertopalkintosääntöjen muuttamiseen on Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry:n
hallituksella.
PISTELASKU
Koiranäyttelyt
Koira saa pisteitä Suomessa järjestetyistä kansainvälisistä ja kansallisista kaikkien rotujen
näyttelyistä seuraavasti:
Pistelaskuun otetaan mukaan koiran viisi parasta pistemäärää näyttelyistä.
ROP saa 8p ja VSP 5p. Lisäksi lasketaan mukaan lisäpisteet RYP- ja BIS-sijoituksista seuraavasti
(esim. BIS-2 saa 18p, ei siis enää erikseen RYP-1 sijoituksesta 10p):
RYP-1 10p BIS-1 20p
RYP-2 8p BIS-2 18p
RYP-3 6p BIS-3 16p
RYP-4 4p BIS-4 14p
Maastojuoksukilpailut
Virallisista Suomessa järjestetyistä maastojuoksukilpailuista koira saa pisteitä seuraavan pistelaskun
mukaan:
• Pistelaskuun otetaan mukaan koiran viisi (5) parasta pistemäärää viidestä kilpailusta.
• Pisteitä annetaan voitetuista (osallistuneista) koirista seuraavasti; jos osallistujia on 25 koiraa, niin
voittaja saa 24p, toinen 23p jne.
Lisäksi arvokisoista (Suomenmestaruus-, Suomessa järjestetty Pohjoismaidenmestaruus- ja
Suomessa järjestetty Maailmanmestaruuskilpailu) koira saa +10 pistettä edellä selvitettyihin
sijoituspisteisiin. Pistelaskuun otetaan mukaan kaksi parasta arvokilpailusuoritusta.
Ratajuoksukilpailut

Pistelaskussa huomioidaan kaikki Suomessa järjestetyt viralliset ratajuoksukilpailut. Pistelaskuun
otetaan mukaan koiran parhaat pistemäärät viidestä kilpailusta. Arvokilpailuina huomioidaan
Suomenmestaruuskilpailut (SM), Kuninkuusjuoksut (JK), Maailmanmestaruuskilpailut (MM,
Suomessa järjestetyt) Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM, Suomessa järjestetyt) ja
Tähtisprintteri-kilpailut (TS), joista pisteitä jaetaan sijoitusten perusteella seuraavasti:
1. 20 p 4. 10 p 7. 4 p
2. 16 p 5. 8 p 8. 2 p
3. 12 p 6. 6 p 9. 1 p
Lopulliseen pistelaskuun otetaan mukaan em. arvokilpailuista koiran kaksi parasta pistemäärää.
VMR (veteraanimestaruus)- ja kolmevuotiaille järjestettävästä Derby (DV)-kilpailusta jaetaan
pisteitä kuten ei-arvojuoksukilpailuista.
• Ei-arvojuoksukilpailuista otetaan pistelaskuun mukaan enintään koiran viisi parasta kilpailua(jos
ei arvokisoista parempia pistemääriä). Pisteitä annetaan kilpailun (finaalin) koiramäärän ja
sijoituksen mukaan seuraavasti:
6 os. 5 os. 4 os. 3 os. 2 os.
1. 6 p 5 p 4 p 3 p 2 p
2. 5 p 4 p 3 p 2 p 2 p
3. 4 p 3 p 2 p 1 p
4. 3 p 2 p 1 p
5. 2 p 1 p

