
NÄYTTELYKOIRA-KISAN SÄÄNNÖT  

(Säännöt hyväksytty 15.11.2015 syyskokouksessa, voimassa 1.1.2016 alkaen) 

 

-Kilpailukausi on kalenterivuosi.  Johtokunnan määräämä henkilö laskee pisteet suomalaisista 

koiranäyttelyistä Suomen Kennelliiton KoiraNet - jalostustietojärjestelmästä saatujen näyttelytulosten 

mukaan, ja niiden antaman kunkin näyttelyn todellisen osallistujamäärän mukaan, pentuluokkien 

osallistujia ei lasketa mukaan osanottajamäärään. Ryhmä- ja BIS- tulokset tarkistetaan koiranäyttelyiden 

tulossivuilta.  

-Kaikki sennenrodut kilpailevat omissa sarjoissaan, urokset ja nartut erikseen. 

-Jokaisen mukaan laskettavan näyttelytuloksen on oltava eri tuomarilta. Mukaan lasketaan yksikin näyttely. 

-SA:n saaneet koirat, jotka eivät ole sijoittuneet PU/PN-luokissa saavat osallistujapisteet jäljempänä olevan 

listan mukaisesti.   

-Pisteet lasketaan enintään viidestä näyttelystä.  

-Kolme parasta koiraa palkitaan yhdistyksen toimesta kustakin kisasarjasta 

(appenzellinpaimenkoiraurokset, appenzellinpaimenkoiranartut,  berninpaimenkoiraurokset, 

berninpaimenkoiranartut jne.) . Vähintään yhden koiran omistajista tulee olla Suomen 

Sveitsinpaimenkoirat-Finlands Sennenhundar ry:n jäsen.   

-Tulokset julkaistaan Sennen- lehdessä ja Sennen - sivuilla. 

 

PISTEET SIJOITUSTEN MUKAAN 

Näyttelystä annetaan pisteitä koiralle ROP - ja VSP - sijoituksista ja sijoituksista PU/PN kehässä: 

ROP 10 pistettä 

VSP 9 " 

PU/PN2 6 " 

PU/PN3 4 " 

PU/PN4 2 " 

Lisäksi koira saa lisäpisteitä kaikkien rotujen- sekä ryhmänäyttelyiden ryhmäsijoituksista (FCI ryhmä 2 

kokonaisuudessaan) seuraavasti: 

RYP1 5 pistettä 

RYP2 4 " 



RYP3 3 " 

RYP4 2 " 

Kaikkien rotujen - ja kansainvälisistä näyttelyistä saa BIS - sijoituksista lisäpisteitä seuraavasti: 

BIS1 5 pistettä 

BIS2 4 " 

BIS3 3 " 

BIS4 2 " 

OSALLISTUJAPISTEET: 

Näyttelyn osanottajamäärä antaa lisäpisteitä eri roduille seuraavasti (arvosteltu koiramäärä Koiranetin 

tietojen mukaan, ei pentuja, kaikille SA:n saaneille koirille): 

Berninpaimenkoira: 

alle 20 koiraa, ei lisäpisteitä 

20 – 30 1 lisäpiste 

31 – 40 2 " 

41 – 50 3 " 

51 – 60 4 " 

61 – 70 5 " 

jne. 

Appenzellinpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira tai isosveitsinpaimenkoira 

alle 5 koiraa, ei lisäpisteitä 

5 – 10 1 lisäpiste 

11 – 15 2 " 

16 – 20 3 " 

21 – 25 4 " 

26 – 30 5 " 

jne. 

 

LISÄOHJEITA  



 

Yhdelle koiralle voidaan siis laskea pisteet sijoitusten mukaan ROP tai VSP tai muu PU/PN – sijoitus. ROP - 

koiralle lasketaan lisäksi mahdollisesti saadut ryhmä - ja BIS - sijoitusten mukaiset pisteet. Ja lisäksi tulevat 

kyseisen näyttelyn osallistujapisteet, jos osallistujamäärä niihin oikeuttaa. 

Esim. (Berninpaimenkoira) KV = kansainvälinen, KR = kaikkien rotujen ja R = ryhmänäyttely 

Puttikosken KV 20.3. AVO ERI 1 SA PU3(4p) os. 43(3p) yhteensä 7 pistettä 

Vermas KR 27.3. AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP(10p) RYP2(4p) os. 24(1p) yhteensä 15 pistettä 

Kasa R 14.6. AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP(10p) RYP1(5p) BIS 2 (0p, ryhmänäyttely) os. 56 (4p) yhteensä 19 

pistettä 

Vasala KR 13.7. AVO ERI 2 SA os. 47(3p) yhteensä 3 pistettä 

Koiralla yhteensä pisteitä  44.  

 


