Vuoden Griffon -kilpailujen säännöt
1. Osallistumisoikeus FCI:n hyväksymien järjestöjen rekisteröimillä griffon belge, griffon
bruxellois ja petit brabancon-rotuisilla koirilla,
2. koiran kaikkien omistajien tulee olla Suomen Griffonyhdistys r.y:n jäseniä,
3. kilpailuun osallistuakseen koiran omistajan ei tarvitse ilmoittaa koiransa tuloksia
pistelaskijalle, paitsi vuoden pentu -pisteet ja mahdolliset ryhmä- ja BIS-sijoitukset
4. pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliitto r.y:n hyväksymät kansainväliset ja
kansalliset näyttelyt Suomessa, epäviralliset pentunäyttelyt ja SGY:n mahdollisesti
järjestämä Open Show ja
5. pisteiden ollessa tasan:
Ensisijaisesti ratkaisee BIS-sijoitusten lukumäärä, ROP-lukumäärä, VSP-lukumäärä, luokkasijoitukset
ja viimeiseksi arpa.

Vuoden Griffon
Vuoden Griffon -kilpailussa koira kilpailee tuloksilla, jotka se on saavuttanut kilpailuluokista junioriluokka,
nuorten luokka, avoin luokka, valioluokka ja veteraaniluokka.
a. Pistelaskuun hyväksytään mukaan koiran viisi (5) parasta näyttelytulosta vähintään kahdelta (2) eri
tuomarilta (ts. näyttelyt joista se saa eniten pisteitä)
b. Pisteiden lasku edellyttää laatuarvosanaa ERINOMAINEN, paitsi Open Show’ssa jossa
laatuarvosanaa ei anneta,
c. Pisteitä rotukehästä laskettaessa osallistujamäärään lasketaan mukaan kaikki
ko. juniori-, nuorten , avoimen, valio- ja veteraaniluokissa näyttelyyn osallistuneet koirat yhteensä.

Vuoden Griffonveteraani
Vuoden Griffonveteraani -kilpailussa koira kilpailee tuloksilla, jotka se on saavuttanut veteraaniluokasta
täytettyään 8 vuotta. Veteraaniluokassa sijoittuneet saavat pisteitä seuraavasti:
a. Pistelaskuun hyväksytään mukaan veteraanin viisi (5) parasta näyttelytulosta vähintään (2) eri
tuomarilta (ts. näyttelyt, joista se saa eniten pisteitä)
b. Pisteiden lasku edellyttää laatuarvosanaa ERINOMAINEN, paitsi Open Show’ssa jossa
laatuarvosanaa ei anneta
c. Pisteitä veteraanit saavat taulukon 1. mukaisesti. Osallistujamäärään lasketaan kaikki
ko. rodussa veteraaniluokissa osallistuneet koirat (urokset + nartut). Lisäpisteet taulukon 2
mukaisesti, paitsi ei erikoisnäyttelyn ja SGY:n open shown ROP/VSP lisäpisteitä.
BIS-lisäpisteet ko. näyttelyistä taulukon mukaisesti. Muiden näyttelyiden BIS-veteraanisijoituksesta pisteet RYP-pisteiden mukaisesti.

Vuoden Griffonpentu
Pentukilpailu koskee 5 – 9 kk ikäisiä pentuja. Pentujen kilpailuluokissa sijoittuneet saavat pisteitä
seuraavasti:
a. Pistelaskuun hyväksytään mukaan pennun viisi (5) parasta näyttely tulosta (ts. näyttelyt
joista se saa eniten pisteitä), myös pentunäyttelyistä. Tulosten ilmoittamisen ohella on
pistelaskijalle toimitettava kopio arvostelulomakkeesta, josta näyttelytulos käy ilmi. Mikäli
arvostelulomakekopiota ei ole toimitettu, tulosta ei oteta mukaan kilpailuun. Lisäksi
osallistujamäärän varmistamiseksi tulee toimittaa kopio näyttelyluettelon sivusta ko. Rodun
kohdalta tai esim. arvosteluaikataulu, josta osallistujamäärä käy ilmi. Osallistujamäärään lasketaan
kuitenkin vain kilpailleet koirat. Mikäli osallistujamäärää ei ole pistelaskijalle ilmoitettu, pisteet
lasketaan yhden osallistujan mukaan.
b. Vuoden Griffonpentu -kilpailuun osallistuminen ei estä osallistumasta myös Vuoden Griffon kilpailuun, jos koira täyttää kilpailukauden aikana yhdeksän (9) kuukautta ja siirtyy kilpailemaan
junioriluokkaan, mutta tällöin pentukilpailun pisteet eivät siirry Vuoden Griffon -kilpailuun.
c. pisteiden saanti edellyttää kunniapalkintoa (KP)
d. pisteitä rotukehästä pennut saavat taulukon 1 mukaisesti. Osallistujamäärään lasketaan mukaan
kaikki ko. rodussa pentuluokkiin osallistuneet pennut (urokset + nartut). Lisäpisteet taulukon 2
mukaisesti, paitsi ei erikoisnäyttelyn ja open shown ROP/VSP -lisäpisteitä. BIS -lisäpisteet ko.
näyttelystä taulukon mukaisesti.
TAULUKKO 1
PISTEET ROTUKEHÄSTÄ

∗

Sijoitus

Pisteet

ROP

Osallistujamäärä* +2

VSP

Osallistujamäärä *

PU2/PN2

Osallistujamäärä* -1

PU3/PN3

Osallistujamäärä* -2

PU4/PN4

Osallistujamäärä* -3

Osallistujamäärä luokista junioriluokka, nuorten luokka, avoin luokka, valioluokka ja
veteraaniluokka
Lisäpisteet:
• RYP -sijoituksista
• SGY:n & SKKY:n erikoisnäyttelystä ja Open Show’sta
• Suomen Voittajanäyttelystä
• Pohjoismaiden Voittaja -, Maailman ja Euroopan Voittaja -näyttelyistä Suomessa.

TAULUKKO 2
LISÄPISTEET
RYP & SKKY BIS

SGY ERIK.NLY

V & POHJV &
EUV & MV

OPEN SHOW

RYP-1/BIS-1 +10 p

BIS-1 +5 p

V +10 p

BIS-1 +3 p

RYP-2/BIS-2 +8 p

BIS-2 +3 p

VV +5 p

BIS-2 +2 p

RYP-3/BIS-3 +6 p

BIS-3 + 2 p

JV +5 p

BIS-1 +1 p

RYP-4/BIS-4 +4 p

ROP/VSP +5 p

ROP/VSP +3 p

TAULUKKO 3 BIS-kehän lisäpisteet (roturyhmiä 2,3 tai 10)
BIS-SIJOITUKSET
10 ROTURYHMÄÄ

3 ROTURYHMÄÄ

2 ROTURYHMÄÄ

BIS-1

25

7,5

5

BIS-2

20

6

4

BIS-3

15

4,5

BIS-4

10

-

