
VUODEN NÄYTTELYKOIRA
Mimmin malja, lahjoittaja Ingrid ”Mimmi” Salo, aloitusvuosi 1998

1. Vuoden näyttelykoira -kilpailuun voi osallistua koira, jonka omistaja on Elimäen Koirakerho ry:n 
jäsen kilpailuvuonna. Mikäli koiralla on useampi omistaja, tulee koiran haltijan olla yhdistyksen 
jäsen sinä vuonna, kun koira osallistuu kilpailuun. 

2. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu ilmoittamalla koiran näyttelytulokset tietoineen (näyttelyn 
tyyppi, aika, paikka, tuomari, koiran virallinen nimi, sijoitus, ansaitut palkinnot/tittelit) kulloinkin 
ilmoitetulle pisteiden laskijalle ilmoitetun määräajan kuluessa. Myöhästyneitä ilmoituksia ei oteta 
mukaan kilpailuun. 

3. Kilpailussa huomioidaan kunkin koiran enintään viisi (5) parasta näyttelytulosta, POISLUKIEN 
VETERAANILUOKAN TULOKSET, kyseiseltä vuodelta. Kilpailussa hyväksytään sekä Suomen, 
että ulkomaiden tulokset virallisista näyttelyistä. Ilmoitetut tulokset on oltava nähtävissä 
jalostustietojärjestelmässä tai todennettava kyseisen näyttelyn arvostelulomakkeella, josta kopio on 
liitettävä mukaan. 

4. Palkinto jaetaan ja voittajan nimi julkistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa. 
Palkitun koiran tiedot julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa 
kiertopalkinnon sekä kirjan, johon tulee lisätä kirjoitus koirasta, koiran kuva, koiran tiedot sekä 
omistaja.

5. Mikäli kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän viiden parhaan näyttelyn pisteiden perusteella, 
lasketaan ko. koirien 6., 7., jne. näyttelyn pisteet, kunnes piste-ero syntyy.

6. PISTEIDEN LASKU:

Muotovaliot (JMA, MVA, VMVA) heti voimaan 5 pistettä
Vuoden voittajat (JV, V, VV) 5 pistettä
Maailman voittaja (JWW, WW, WVW) 7 pistettä
Kansainvälinen muotovalio (C.I.B, C.I.E) vahvistusvuosi 7 pistettä 

7. Elimäen Koirakerho ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja pistemääriä/pisteiden 
laskusysteemiä. Voimassa olevat säännöt julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

ERI 1 4 pistettä ROP/ROP-JUN 5 pistettä
ERI 2 3 pistettä
ERI 3 2 pistettä VSP/VSP-JUN 3 pistettä
ERI 4 1 piste 

SA 3 pistettä RYP/RYP-JUN
1 8 pistettä

PU/PN 2 7 pistettä
1 5 pistettä 3 6 pistettä
2 4 pistettä 4 5 pistettä
3 3 pistettä 5 4 pistettä
4 2 pistettä 

SERT/J-SERT 3 pistettä BIS/BIS-JUN
1 10 pistettä

Vara-SERT 1 piste 2 8 pistettä
3 6 pistettä

CACIB 5 pistettä 4 4 pistettä
5 3 pistettä

Vara-CACIB 3 pistettä


