
   

VUODEN SCHIPPERKET alkaen 2018 

 

Kategoriat ja pisteiden lasku: 

Vuoden  NÄYTTELYschipperke -kilpailu  

● Kilpailusarjat (koira saa osallistua vain yhteen sarjaan): 

o Vuoden pentu (pentunäyttelyt, kopiot arvosteluista liitettävä mukaan) 

o Vuoden schipperke (virallisten näyttelyiden jun-, nuo-, avo- ja val-luokan tulokset) 

o Vuoden veteraani (virallisten näyttelyiden vet-luokan tulokset) 

● Kalenterivuoden viiden parhaan kotimaisen näyttelyn pisteet huomioidaan, joista yhden pitää 

olla erikoisnäyttelyn tulos (ei koske pentuluokkaa). 

● NORD-näyttelyt rinnastetaan tavallisiin KR- ja RN -tuloksiin 

● KV-näyttelyistä saa 2 lisäpistettä (näyttely, veteraanit) ja erikoisnäyttelystä 3 lisäpistettä 

(näyttely, veteraanit ja pennut).  

● KV-näyttelyiden RYP- sekä BIS- sijoituksista saa kustakin 2 lisäpistettä (näyttely ja veteraanit). 

● Erikoisnäyttelyn BIS-sijoituksista saa 3 lisäpistettä (näyttely ja veteraanit). Erikoisnäyttelyksi 

lasketaan sekä Suomen Schipperkeyhdistys ry:n sekä Suomen Kääpiökoirat ry:n järjestämät 

erikoisnäyttelyt. 

● Ryhmänäyttelyn RYP- ja BIS-sijoituksista saa vain puolet alla olevan taulukon pisteistä. 

 

Pisteitä annetaan virallisista näyttelyistä seuraavasti: 

ROP 8p.   RYP-1 4p.  BIS-1 4p.  

VSP 6p.   RYP-2 3p.  BIS-2 3p. 

PU-2 tai PN-2 3 p.  RYP-3 2p.  BIS-3 2p. 

PU-3 tai PN-3 2p.  RYP-4 1p.  BIS-4 1p. 

PU-4 tai PN4 1p. 

Lisäksi annetaan kaikille PU- tai PN-kehässä sijoittuneille koirille yksi piste jokaista ao. 

sukupuolen voitettua (=arvosteltua) koiraa kohti (vain vuoden schipperke -kilpailu). ROP-koira 

saa yhden pisteen voitetuista koirista ja VSP-koira yhden pisteen jokaista ao. sukupuolen 

voitettua (=arvosteltua) kohti. Koiramääriä laskettaessa vuoden schipperke ja veteraani 

kilpailussa otetaan huomioon vain viralliset luokat. ja pentukilpailussa vain pentuluokat. Jos 

kaksi koiraa saa saman pistemäärän, voittaa se, jolla on suurempi pistemäärä a) voitetuista 

koirista, b) ROP-voitoista, c) RYP-voitoista, d) BIS-sijoituksista.  

 

 

 

 

 

 

 



Vuoden AGILITYschipperke –kilpailu 

● Kaikki koirat osallistuvat samaan kilpailuun säkäluokasta riippumatta. 

● Tulokset ovat koirakohtaisia, yhdellä koiralla voi olla useampi ohjaaja. 

● Tuloksiin lasketaan yksilösuoritusten tulokset kilpailukaudelta (ei joukkuetuloksia). 

● Kalenterivuoden 7 parasta Suomessa saavutettua tulosta huomioidaan. 

● Luokkanoususta +5 pistettä. 

● Suomen agilityvalion FI AVA tai hyppyvalion FI AVA-H arvosta saa +20 pistettä. 

● Laskelmaan tulee liittää kopio kilpailukirjasta. 

 

Pisteiden lasku: 

tulos  0* 1-5 6-10 11-20 

1 lk.  9 6 3 1 

2 lk.  12 9 6 3 

3 lk.  15 12 9 6 

 *Vain puhdas nolla, yliajat siirtyvät seuraavaan haarukkaan. 

 

Sijoitus luokassaan antaa lisäpisteitä seuraavasti: 

Sijoitus  1. 2. 3.  

1-lk   3 p. 2p. 1p.   

2 -lk  4 p. 3 p.  2 p.  

3 –lk  5 p. 4 p. 3 p.   

 

Tasapisteissä voittaa se koira, jolla on a) enemmän pisteitä voitoista, b) enemmän nollatuloksia. 

 

 

Vuoden TOKOschipperke –kilpailu 

● Kalenterivuoden viisi parasta Suomessa saavutettua hyväksyttyä tulosta huomioidaan.  

● Koulutustunnuksista TK1, TK2, TK3 ja TK4 koira saa 2 lisäpistettä.  

● Suomen Tottelevaisuusvalion FI TVA arvosta koira saa 5 lisäpistettä.  

● Laskelmaan tulee liittää kopio kilpailukirjasta. 

 

Pisteiden lasku: 

tulos  1-tulos 2-tulos 3-tulos 

ALO    9 p. 6 p.  3 p.  

AVO  12 p.  9 p.  6 p.  

VOI   15 p.  12 p. 9 p.  

EVL   18 p.  15 p.  12 p.  

Sijoitus luokassaan antaa lisäpisteitä seuraavasti: 

sijoitus  1. 2. 3. 

ALO  3 p.  2 p.  1 p. 

AVO   4 p.  3 p. 2 p. 

VOI   5 p.  4 p. 3 p. 

EVL    6 p.  5 p.  4 p. 

Tasapisteissä voittaa koiran kilpailujen yhteispistemäärä. 

 

 



Vuoden RALLYTOKOschipperke –kilpailu 

● Kalenterivuoden viisi parasta Suomesta saavutettua hyväksyttyä tulosta huomioidaan. 

● Kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen 

● Kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti: 

o ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti 

o AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos 

o VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos 

o MES: kokeessa saatu pistemäärä + 15p per tässä luokassa saavutettu tulos 

● Lisäksi koulutustunnus (RTK 1-4) oikeuttaa +20 pistettä ja FI RTVA +30 lisäpistettä. 

● Tasapistetilanteessa voittaa koira, jolla on a)hyväksytty tulos ylimmästä luokasta, b) korkein 

yksittäinen pistemäärä ylimmässä luokassa tai c)parhaiten sijoittunut yksittäisissä kilpailuissa.  

● Laskelmaan tulee liittää kopio kilpailukirjasta. 

  

 

Vuoden KOIRATANSSIschipperke –kilpailu 

● Kalenterivuoden viisi parasta Suomessa saavutettua hyväksyttyä tulosta (eri, eh, hyvä, tyydyttävä) 

● Tuloksia laskettaessa huomioidaan sekä freestyle (fs) että heelwork to music (htm) -tulokset 

● Kokeissa saadut pistemäärät lasketaan yhteen 

● Kuhunkin tulokseen voi lisätä luokkakohtaisen lisäpistemäärän seuraavasti: 

o ALO: pistemäärä lasketaan kokeessa saadun pistemäärän mukaisesti 

o AVO: kokeessa saatu pistemäärä + 5p. per tässä luokassa saavutettu tulos 

o VOI: kokeessa saatu pistemäärä + 10p per tässä luokassa saavutettu tulos 

● Lisäksi KM tai SERT oikeuttaa +20 pistettä kumpikin, FI KTVA-HTM ja FI KTVA-FS kumpikin +30 

pistettä. 

● Tasapistetilanteessa voittaa koira, jolla on a)hyväksytty tulos ylimmästä luokasta, b) korkein 

yksittäinen pistemäärä ylimmässä luokassa tai c)parhaiten sijoittunut yksittäisissä kilpailuissa.  

● Laskelmaan tulee liittää kopio kilpailukirjasta. 

 

 

Vuoden kasvattaja -kilpailu 

● Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumus. 

● Vain Suomessa saavutetut tulokset ko. vuodelta huomioidaan. 

● Kasvattaja voi ilmoittaa max. 10 kasvattiaan, jolla tuloksia ko. vuodelta. 

● Tulokset tulee olla tarkistettavissa KoiraNet –jalostustietojärjestelmästä, lukuun ottamatta 

jalostustarkastusta. 

● Mikäli pisteet menevät tasan, ratkaisevat pisteet osa-alueittain seuraavassa järjestyksessä 

1.terveys  2.muut  3.ulkomuoto  4.koelajit 

● Jokainen koira voi kustakin sarakkeesta saada max. yhden pisteen esim. ERI/SA pisteitä saa vain 

1, vaikka koira olisi ollut viidessä näyttelyssä ERI:n tai SA:n arvoinen. Poikkeuksena kokeet –osio, 

josta myös kyseisen lajin valionarvosta saa pisteen. Esim. koiralla tuloksia agilitysta ja on myös 

samana vuonna saanut FIN AVA –tittelin, saa koira 2 pistettä, ilman valionarvoa vain 1 pisteen. 

Terveys –osio lasketaan kertoimella 2. Jalostustarkastuksesta saa kummastakin ulkomuoto- sekä 

käyttäytymis-osiosta yhden pisteen eli maksimissaan 2. 

● Terveystulosten tulee olla voimassa. 

 

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Suomen Schipperkekerho ry:n hallitus.  
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