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KOKEET JA OSALLISTUMISOIKEUS 

Basset Cup -voitosta kilpaillaan dreeverien ajokoesäännöillä järjestetyissä ennakkoon 

ilmoitetuissa kokeissa metsästys-/koekaudella 20.8-Helmikuun loppu 

Bassetkerhon koetoimikunta ilmoittaa elokuun alussa kyseisen kalenterivuoden aikana 

pidettävistä kokeista, joista cup-pisteitä voi saada. Loput mahdolliset cupkokeet, jotka 

pidetään seuraavan vuoden alussa ajalla 1.1.-28.2., ilmoitetaan heti kun ne on hyväksytty 

järjestys paikan kennelpiirissä. 

Suunniteltujen cup-osakilpailujen kokonaismäärä ilmoitetaan kuitenkin ensimmäisten 

osakilpailujen ilmoittamisen yhteydessä. 

Osakilpailuja, joista cup-pisteitä voi saada, on vähintään kuusi (6). 

Pistelaskuun otetaan huomioon kunkin koiran neljä (4) parasta tulosta. 

Jos joku osakilpailu peruuntuu ennakoimattomasta syystä, esim. ilmoittautuneita koiria ei 

ole, laskee myös pisteisiin oikeuttavien osakilpailujen yhteismäärä suhteessa peruttuihin 

kilpailuihin. Osakilpailuja tulee olla vähintään kaksi (2) kappaletta, joista cup-pisteitä 

lasketaan. Muutoksista koetoimikunta ilmoittaa Bassettikerhon internet- ja 

facebooksivuilla. 

Cup-osakilpailupisteitä voivat saada Suomen Bassetkerhon alaisten rotujen koirat. 

Jos cup-osakilpailuun ilmoittautuu bassetteja enemmän kuin siihen voidaan niitä ottaa, 

ovat etusijalla koirat, jotka eivät ole vielä osallistuneet yhteenkään osakilpailuun. 

Kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava tieto kokeen järjestäjälle, onko 

kyseinen koira jo osallistunut cup-kokeeseen. Koirat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

PISTEYTYS 



Basset Cup-kokeeseen voivat osallistua sekä AVO- että VOI-luokan koirat. 

Koska cupin tarkoituksena on innostaa aloittelevia bassetharrastajia, pisteytys suosii 

avoimessa luokassa saavutettuja tuloksia. 

Cup-osakilpailu sijoituspisteitä jaetaan kustakin osakilpailusta seuraavasti: 

AVO-luokassa: 1.sija 12p, 2. sija 11p, 3. sija 10p, 4. sija 8p, 5. sija 6p, 6. sija 4p 

VOI-luokassa: 1. sija 10p, 2. sija 8p, 3. sija 6p, 4. sija 4p, 5.sija 3p, 6. sija 2p 

Osakilpailuun osallistuneet koirat sijoitetaan kokeen pistemäärän mukaiseen 

paremmuusjärjestykseen kilpailuluokasta välittämättä. Tämän sijoituksen mukaan 

annetaan sijoituspisteet kuten yllä. 

Koiran kokeessa saavuttaman sijan antamaan pistemäärään lisätään koiran kokeessa 

saavuttamasta pistemäärästä syntyvät lisäpisteet niin, että jokaiselta alkavalta pistemäärän 

kymmenluvulta koira saa yhden pisteen. 

Esimerkki 1: Jos koira saavuttaa AVO-luokassa 36 koepistettä ja sijoittuu kokeessa 2. 

sijalle, koiran kokonaispisteet ovat 11+4= 15 cup-pistettä 

Jos koepisteet ovat samat kahdella tai useammalla koiralla samassa luokassa, koirat saavat 

samat cup-osakilpailu sijoituspisteet. 

Pisteitä kertyy ainoastaan silloin kyseisestä cup-osakilpailusta, kun osallistuvia koiria on 

vähintään kaksi (2). 

Kokeen keskeyttäneet tai kokeesta suljetut koirat eivät voi saada cup-pisteitä kyseisestä 

osakilpailusta. 

PISTEIDEN ILMOITTAMINEN 

Suomen Bassetkerhon koetoimikunta ilmoittaa tulokset mahdollisimman pian kokeen 

päättymisen jälkeen Suomen Bassetkerhon internet- ja facebooksivuille. 

Lopulliset cup-pisteet vahvistetaan kuukauden kuluessa viimeisestä cup-osakilpailusta. 



Cup-kilpailun palkinnot jaetaan Suomen Bassetkerhon kevätkokouksen yhteydessä. 

PALKINNOT 

Cup-kilpailussa olevat palkinnot ilmoitetaan erikseen. 

Lisäksi on mahdollisesti tavarapalkintoja. Kun koetoimikunnalle varmistuu 

tavarapalkinnot, ne ilmoitetaan erikseen. 

Suomen Bassetkerhon koetoimikunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja näitä 

sääntöjä tai täydentää niitä erillisillä tulkintaohjeilla myös kesken kilpailukauden, mikäli 

siihen esiintyy pakottavaa tarvetta. Sääntöjen muutos vaatii Suomen Bassetkerhon 

hallituksen hyväksynnän, tulkinta ohjeista päättää Suomen Bassetkerhon koetoimikunta. 

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET 

Cup-kisaa koskevat valitukset osoitetaan Suomen Bassetkerho ry:n koetoimikunnalle 

kahden (2) viikon sisällä kokeesta normaalin valitusmenettelyn mukaisesti. 

Koetoimikunta tekee asiasta päätöksen. Valitus koetoimikunnan päätöksestä etenee 

normaalin valitusmenettelyn mukaisesti Suomen Bassetkerho ry:n hallitukselle. 

 


