
Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja 
norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen näyttelyissä saavutetut tulokset 
huomioidaan. Kiertopalkinnot ja palkintoesineet jaetaan vain Suomessa asuville koirille. 
Julkaistavalle listalle pääsee 30 parasta norfolkkia ja norwichia. Kuitenkin kaikkien vuoden 2017 
aikana pisteitä keränneiden koirien pistemäärät vaikuttavat Vuoden kasvattaja- ja Vuoden 
jalostuskoira-kilpailuihin. 

Koiran pisteet ilmoitetaan 31.12.2017 mennessä joko nettilomakkeella (www.nnterrierit.fi), 
sähköpostitse (kennelrattraps@gmail.com) tai kirjeitse vastuuhenkilö Maija Soinille (Ossinkatu 7 C,
60510 Hyllykallio). Jokaisessa kilpailukategoriassa pisteiden ilmoittaminen toimii samalla tavalla. 

Kilpailu käsittää kaikki kalenterivuoden aikana järjestetyt näyttelyt, mukaanlukien NN-Show’n ja 
virallisen erikoisnäyttelyn. Pentujen, kasvattajaluokkien ja jalostusluokkien osalta lisäksi Pikku NN-
Show'n (Pentu-Juniori-Nuorikoira –näyttely), sekä epäviralliset pentunäyttelyt. Näyttelyistä , joita ei 
automaattisesti lasketa mukaan, tekee hallitus erillisen päätöksen (näitä ovat mm. eri säännöillä 
kilpailtavat Euroopan- ja Maailman Voittaja –näyttelyt ).

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. 

Vuoden Norfolkin/Norwichinterrieri 

Pisteitä voi saada ainoastaan sijoittumalla vähintään neljän parhaan joukkoon paras uros - / paras 
narttu – luokissa. Pisteet lasketaan näyttelyssä saavutetun korkeimman sijoituksen mukaan. 
Kilpailussa huomioidan enintään kuusi parasta tulosta. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaa 
koira, joka on saavuttanut pistemäärän vähemmällä kuin kuudella näyttelykäynnillä. Mikäli 
molemmilla on alle kuusi näyttelykäyntiä, pienempi kokonaisnäyttelymäärä voittaa. Jos molemmilla
on yhtä monta näyttelykertaa, voittaa se, jonka yhden näyttelyn pistetulos on paras. Jos koirilla on 
yli kuusi näyttelykäyntiä ja yksittäisen näyttelyn suurin pistemäärä on sama, kilpailun voittaa koira, 
jonka koko vuoden näyttelykäyntimäärä on alhaisempi.

Kaikista kansainvälisistä -, kaikkien rotujen - ja ryhmänäyttelyistä rotukehän sijoituksista saatavat 
pisteet ovat samat:

ROP 6 pistettä + 0.4 x voitettujen koirien lukumäärä

VSP 5 pistettä + 0.4 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä

PU/PN-2 4 pistettä + 0.4 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä

PU/PN-3 3 pistettä + 0.4 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä

PU/PN-4 2 pistettä + 0.4 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä 

Rodun erikoisnäyttelyissä on hieman erilaiset pistekertoimet. Terri-Erin kerroin on 0.6, NN-Show’n 
0.8 ja virallisen erikoisnäyttelyn 1.0. Jotta pisteiden laskeminen jatkossakin olisi vaivatonta, osaa 
nettilomake laskea itse tietokannasta, kuinka monta urosta ja narttua kehässä kulloinkin on ollut.

RYP- ja BIS-sijoituksista saatavat lisäpisteet:

Erikoisnäyttely NN-Show Terri-Eri KV KR RN
BIS-1 10 10 10 10 10 8
BIS-2 9 9 9 9 9 7
BIS-3 - - 8 8 8 -
BIS-4 - - 7 7 7 -
RYP-1 - - - 9 7 5
RYP-2 - - - 8 6 4
RYP-3 - - - 7 5 3
RYP-4 - - - 6 4 2



Vuoden Veteraani 

Kilpailussa huomioidan enintään kuusi parasta tulosta. Kilpailussa huomioidaan ROP- ja VSP- 
sekä BIS-veteraanikilpailun tulokset. Muita sijoituksia veteraaniluokissa ei huomioida. Pisteet 
lasketaan näyttelyssä saavutetun korkeimman sijoituksen mukaan. Pisteiden mennessä tasan 
voittaa kilpailun koira, joka on saavuttanut pistemäärän vähemmällä kuin kuudella 
näyttelykäynnillä. Mikäli molemmilla on alle kuusi näyttelykäyntiä, pienempi kokonaisnäyttelymäärä
voittaa. Jos molemmilla on yhtä monta näyttelykertaa, voittaa se, jonka yhden näyttelyn pistetulos 
on paras. Jos koirilla on yli kuusi näyttelykäyntiä ja yksittäisen näyttelyn suurin pistemäärä on 
sama, kilpailun voittaa koira, jonka koko vuoden näyttelykäyntimäärä on alhaisempi.

Veteraaniluokan koiran sijoittuessa paras uros tai paras narttu –luokissa sen saamat pisteet 
huomioidaan Vuoden norwich- / Vuoden norfolk-kilpailussa. 

Pistetaulukko Vuoden Veteraani

Vuoden Pentu

Pisteitä voi saada vain ROP- ja VSP- sekä ROP-tulosta ylemmistä sijoituksista. Kilpailussa 
huomioidan enintään kuusi parasta tulosta.

Pistetaulukko Vuoden Pentu 

Erikoisnäyttely NN-Show Terri-Eri KV KR RN
BIS-1 36 30 30 46 33 21
BIS-2 34 28 28 44 32 19
BIS-3 - - 26 42 31 18
BIS-4 - - 25 41 30 17
ROP 30 24 20 16 8 6
VSP 28 22 18 14 7 5

Erikoisnäyttely NN-Show Terri-Eri EPN Pikku-NN KV KR RN
BIS-1 18 18 18 16 16 - - - 
BIS-2 16 16 16 15 14 - - - 
BIS-3 - - 14 14 12 - - - 
BIS-4 - - 12 13 10 - - - 
RYP-1 - - - 12 - - - - 
RYP-2 - - - 11 - - - - 
RYP-3 - - - 10 - - - - 
RYP-4 - - - 9 - - - - 
ROP 10 10 8 8 8 7 6 5
VSP 9 9 7 7 7 6 5 4



Vuoden Kasvattaja

Vuoden kasvattaja -kilpailussa voivat kilpailla kasvattajat, jotka ovat vähintään kerran 
kilpailuvuoden aikana esittäneet virallisessa näyttelyssä, NN-Show’ssa tai Pikku-NN-Show’ssa 
kunniapalkinnolla palkitun kasvattajaryhmän. 

Pisteitä kasvattajat saavat kasvattiensa saamien tulosten mukaan. Kasvattajan koirista pisteitä 
Vuoden NN- kilpailussa on oltava vähintään neljällä. Jos kasvateista pisteitä on saanut useampi, 
enintään neljän koiran pisteet huomioidaan. Yksittäisen kasvatin pistemäärä voi muodostua 
korkeintaan kuuden näyttelyn yhteispistemäärän mukaan. Kasvattajan saama pistemäärä on 
kasvattien (4) yhteispistemäärä. Tämän lisäksi jokaisesta esitetystä, kunniapalkinnolla palkitusta 
ryhmästä saa 2 lisäpistettä ja BIS-KASV-sijoituksesta lisäpisteitä kaavion mukaan.

Pistetaulukko Vuoden Kasvattaja 

Vuoden jalostusuros/-narttu

Vuoden jalostuskoira -kilpailu on tarkoitettu uroksille ja nartuille erikseen ja ne kilpailevat 
jälkeläistensä tuloksilla. 

Vuoden jalostusurokselta vaaditaan vähintään neljän jälkeläisen tulokset kahdesta eri pentueesta. 
Jälkeläisten pisteet lasketaan Vuoden NN-terrieri -kilpailusta. Jokaisen jälkeläisen kilpailuvuoden 
aikana enintään kuudesta näyttelystä saavuttamat yhteispistemäärät lasketaan yhteen. 

Vuoden jalostusnartulta vaaditaan vähintään kolmen jälkeläisen tulokset kahdesta eri pentueesta. 
Jälkeläisten pisteet lasketaan Vuoden NN-terrieri –kilpailusta. Jokaisen jälkeläisen kilpailuvuoden 
aikana enintään kuudesta näyttelystä saavuttamat yhteispistemäärät lasketaan yhteen. 

Tämän lisäksi sekä uros että narttu saavat Erikoisnäyttelyssä, NN-Show’ssa, Terri-Erissä ja Pikku-
NN-Show’ssa esitetystä, kunniapalkinnolla palkitusta ryhmästä 2 lisäpistettä. BIS-jälkeläisryhmästä
lisäpisteet kaavion mukaan.

Vuoden Agilitykoira

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kalenterivuoden aikana Suomessa kilpailleet norfolkin- ja norwichinterrierit. 

Erikoisnäyttely NN-Show Terri-Eri Pikku-NN KV KR RN
16 14 12 - 10 8 6
14 12 10 - 8 6 4
- - 9 - 7 5 3
- - 8 - 6 4 2
2 2 2 2 2 2 2

Erikoisnäyttely NN-Show Terri-Eri Pikku-NN
BIS-1 12 10 8 - 
BIS-2 10 8 6 - 
BIS-3 - - 5 - 
BIS-4 - - 4 - 
KP 2 2 2 2



Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Huomioon 
otetaan koiran kymmenen parasta tulosta. Tulokset voivat olla 1., 2. ja/tai 3. luokista. Jos koirien pisteet 
menevät tasan, voittaa vähemmillä kilpailukerroilla pisteensä saavuttanut ja jos nekin ovat samat, voittaa 
eniten 1. sijoja (2.sijoja, 3. sijoja ja niin edelleen) saavuttanut koira. 

Pistetalukko Vuoden Agilitykoira 

Kilpailussa luokassaan sijalle 1 sijoittunut koira saa + 5 lisäpistettä. Kilpailussa luokassaan sijalle 2 sijoittunut
koira saa + 4 lisäpistettä. Kilpailussa luokassaan sijalle 3 sijoittunut koira saa + 3 lisäpistettä. 

Piirinmestaruus sija 1 +20, Piirinmestaruus sija 2 +15 Piirinmestaruus sija 3 +10.

Vuoden Tokokoira

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kalenterivuoden aikana Suomessa kilpailleet norfolkin- ja norwichinterrierit. 

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Huomioon 
otetaan koiran kymmenen parasta tulosta. Tulokset voivat olla alokas-, avoimesta-, voittaja- ja/tai erikois- 
voittajaluokasta. Jos koirien pisteet menevät tasan, vähimmillä koekäynneillä tulokset kerännyt koira voittaa. 
Mikäli koirakoilla on tasapisteet ja sama määrä koekäyntejä, sijoituksen ratkaisee parhaan koetuloksen 
pistemäärä . Mikäli nekin ovat samat, palkintosija jaetaan. 

Pistetaulukko Vuoden Tokokoira 

Lisäpisteet: Piirinmestaruus sija 1 +3 Piirinmestaruus sija 2 +2 Piirinmestaruus sija 3 +1 

Vuoden Rallytokokoira

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kalenterivuoden aikana Suomessa kilpailleet norfolkin- ja norwichinterrierit. 

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Huomioon 
otetaan koiran kymmenen parasta tulosta. Tulokset voivat olla alokas-, avoimesta-, voittaja- ja/tai 
mestariluokasta. Jos koirien pisteet menevät tasan, vähimmillä koekäynneillä tuloksen kerännyt koira voittaa.
Mikäli koirakoilla on tasapisteet ja sama määrä koekäyntejä, sijoituksen ratkaisee parhaan koetuloksen 
pistemäärä. Mikäli nekin ovat samat, palkintosija jaetaan. 

1. luokka 2. luokka 3. luokka
SM-0 16p 

0,00-0,99 4 8 12
1,00-5,99 3 6 8

6,00-15,99 2 4 4
16,00-25,99 1 2 2

ALO AVO VOI ERIVOI
I-palkinto 4 6 8 10
II-palkinto 2 4 6 8
III-palkinto 1 2 4 6

ALO AVO VOI MES
70-79p. 4 6 8 10
80-89p. 2 4 6 8

90-100p. 1 2 4 6



Rally-TOKOssa lisäpisteet sijoituksesta. 3. sija 1p., 2. sija 2p. ja 1. sija 4p. 

Vuoden Koiratanssikoira

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kalenterivuoden aikana Suomessa kilpailleet norfolkin- ja norwichinterrierit. 
Pisteet lasketaan taulukon mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Huomioon otetaan koiran 
kymmenen parasta tulosta. Tulokset voivat olla alokas-, avoimesta- ja/tai voittajaluokasta. Jos koirien pisteet 
menevät tasan, vähimmillä koekäynneillä tuloksen kerännyt koira voittaa. Mikäli koirakoilla on tasapisteet ja 
sama määrä koekäyntejä, sijoituksen ratkaisee parhaan koetuloksen pistemäärä. Mikäli nekin ovat samat, 
palkintosija jaetaan. 

Pistetaulukko Vuoden Koiratanssikoira 

Vuoden Jälkikoira 

Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti ja eniten pisteitä saanut koira on voittaja. Huomioon 
otetaan koiran kymmenen parasta tulosta. Tulokset voivat olla avoimesta- ja/tai voittajaluokasta. Jos koirien 
pisteet menevät tasan, vähimmillä koekäynneillä tuloksen kerännyt koira voittaa. Mikäli koirakoilla on 
tasapisteet ja sama määrä koekäyntejä, sijoituksen ratkaisee parhaan koetuloksen pistemäärä . Mikäli nekin 
ovat samat, palkintosija jaetaan. 

MEJÄssä lisäpisteet sijoituksesta. 3. sija 1p., 2. sija 2p. ja 1. sija 4p. 

Molempien rotujen voittajat palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja sen jälkeen tuloksista tiedotetaan 
NN-uutisissa ja rotujärjestön internet-sivuilla.

Tulostoimikunta tarkistaa koirien pisteet Suomen Kennelliiton KoiraNet-tietokannasta ja rotujärjestön 
arvostelutietokannasta.

ALO AVO VOI
Erinomainen 7 10,5 14
Erittäin hyvä 5 7,5 10

Hyvä 3 4,5 6
Tyydyttävä 1 1,5 2

AVO VOI
I-palkinto 6 10
II-palkinto 4 8
III-palkinto 2 6


