
VUODEN VOITOKKAIN KOIRA –SÄÄNNÖT 

Kilpailu ei ole rotukohtainen, vaan kaikki koirat kilpailevat yhdestä arvonimestä. 

Pisteitä voi saada kotimaisista näyttelyistä, MEJÄ-kokeista, DRAJ-kokeista sekä muista kennelliiton virallisista kokeista. 
Ulkomaisia tuloksia ei oteta huomioon. 
 
Jokaisesta eri osa-alueesta lasketaan mukaan maksimissaan 3 tulosta, mutta kuitenkin pisteitä on oltava vähintään 
kahdelta eri osa-alueelta ja yhden tuloksista on oltava näyttelyistä. 
 
Kertaluontoisista kokeista tai testeistä esim. LTE (Luonnetesti) ja MH (MH-Luonnekuvaus) ei anneta pisteitä. 

Tulosten on löydyttävä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. 

Kisaan osallistuvan koiran omistajan on oltava Suomen Bassetkerhon jäsen. 

Kilpailuaika on kalenterivuosi (1.1-31.12) ja osallistujan pisteet tulee ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä. 

Pisteet ilmoitetaan koetoimikunnalle ( koetoimikunta@suomenbassetkerho.com ) erillisellä lomakkeella. 

Pisteitä saa seuraavasti:  

ERIKOISNÄYTTELY:  
ROP = 60 p. VSP = 50 p. PU/PN2 = 40 p. PU/PN3 = 30 p. PU/PN4 = 20 p. ERI = 5 p. 

MUISTA NÄYTTELYISTÄ SAAVUTETUT PISTEET:  
ROP = 25 p. VSP = 20 p. PU/PN2 = 15 p. PU/PN3 = 10 p. PU/PN4 = 5 p. ERI = 1 p. 

SM-AJOKOE (BASA-KISA): 
Normaalit pisteet x 2 
Sekä sijoituksesta lisäksi 1. 10 p, 2. 5 p, 3. 3 p, 4. 2 p, 5. 1 p. 

RM-JÄLKIKOE (ROTUMEJÄ): 
Normaalit pisteet x 2 
Sekä sijoituksesta lisäksi 1. 10 p, 2. 5 p, 3. 3 p, 4. 2 p, 5. 1 p. 

LUOKALLISISTA KOKEISTA SAAVUTETUT PISTEET:  
VOI1 = 25 p. VOI2 = 20 p. VOI3 = 15 p. tai vastaavat ylimmät kilpailuluokat 
AVO1 = 15 p. AVO2 = 10 p. AVO3 = 5 p. tai vastaava keskimmäinen kilpailuluokka 
ALO1 = 10 p. ALO2 = 5 p. ALO3 = 3 p. tai vastaava alin kilpailuluokka 

KOKEET JOISSA EI OLE AVO- TAI VOI LUOKKAA: 
1palkinto = 25 p. 2palkinto = 20 p. 3palkinto = 15 p. 

KOKEET JOISSA ON VAIN HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY TULOS: 
Hyväksytystä suorituksesta saa 25 p. 

MUUT SM-TASON KILPAILUT 
Jos koira pääsee osallistumaan muihin valtakunnallisiin SM-tason kokeisiin ja saa niissä tuloksen, niin se saa lisäksi 60 
pistettä. 

VUODEN VOITOKKAIN KASVATTAJA:  
Kasvattajakilpailuun osallistuu kasvattajan neljä parhaiten Vuoden Voitokkain kilpailussa sijoittunutta koiraa, joiden pisteet 
lasketaan yhteen. 

SÄÄNTÖJEN TULKINNAT JA MUUTOKSET 
Suomen Bassetkerhon koetoimikunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä tai täydentää niitä erillisillä 
tulkintaohjeilla myös kesken kilpailukauden, mikäli siihen esiintyy pakottavaa tarvetta. 
Sääntöjen muutos vaatii Suomen Bassetkerhon hallituksen hyväksynnän, tulkintaohjeista päättää koetoimikunta. 

VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET 
Kisaa koskevat valitukset osoitetaan koetoimikunnalle kahden (2) viikon kuluessa tulosten julkistamisesta. 
Koetoimikunta tekee asiasta päätöksen. Valitus koetoimikunnan päätöksestä etenee normaalin valitusmenettelyn 
mukaisesti Suomen Bassetkerho ry:n hallitukselle. 
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