VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Vuoden näyttelybokseri-kilpailun pisteet lasketaan alla olevan tauluko mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin
osallistuneiden bokserien tuloksista.
•

•
•
•
•
•

Kasvattajatuomarilla sijoittumisesta Suomen Bokseriyhdistyksen erikoisnäyttelyssä ja KlubSieger näyttelyssä +10 pistettä.
Puppy&Veteran Show, ryhmä-, kaikkien rotujen-, Nord- ja kansainvälisissä näyttelyissä +5 pistettä (koskee seuraavia
kiertopalkintosääntöjä: Vuoden Bokseri, -veteraani, pentu, -siitosuros/narttu ja kasvattaja)
Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme (3) pentuetta.
Poikkeuksena on yhdistyksen oma KlubSieger-näyttely, joka huomioidaan erillisten pistelaskusääntöjen mukaan (kts.
KlubSieger-näyttelyn pistetys alla).
Kokonaistulosta laskiessa huomioidaan viisi (5) tulosta/koira ja näiden tulosten on oltava viideltä (5) eri tuomarilta.
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenen/jäsenten omistamille boksereille.
Jos koiralla on useampi kuin yksi omistaja, on kunkin omistajan oltava Suomen Bokseriyhdistyksen jäsen.
BIS-1 = 30 pistettä
BIS-2 = 26 pistettä
BIS-3 = 24 pistettä
BIS-4 = 22 pistettä
(BIS-veteraanit)
RYP-1 = 20 pistettä
RYP-2 = 18 pistettä
RYP-3 = 16 pistettä
RYP-4 = 14 pistettä
ROP = 12 pistettä
VSP = 10 pistettä
PU/PN2 = 8 pistettä
PU/PN3 = 6 pistettä
PU/PN4 = 4 pistettä

Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seuraavasti:
• Rotukohtaisesti paikalla olleet, virallisiin luokkiin ilmoitetut bokserit
• Pentujen / veteraanien kohdalla paikalla olleet bokseripennut / -veteraanit.
• Boksereiden jokainen alkava kymmenluku yli täyden kymmenen = +1 piste
Näyttelyn koko koiramäärä huomioidaan seuraavasti:
• koko koiramäärä koostuu kaikista näyttelyyn ilmoitetuista koirista, näyttelyluettelon viimeisen koiran numerosta saa
näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrän.
• HUOM. Näyttelyn kokonaismäärään EI lasketa mahdollisia agility/TOKO/juniorhandler-osallistujia.
• Näyttelyn jokainen alkava tuhat-luku yli täyden tuhannen = +1 piste.
Muut huomioitavat seikat:
• SBY:n erikoisnäyttelyssä PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat +10 lisäpistettä.
• SBY:n KlubSieger Show´ssa PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat +10 lisäpistettä.
• Ryhmä- ja erikoisnäyttelyssä vain RYP pisteet huomioidaan.
• Pisteiden mennessä tasan paras yksittäinen tulos ratkaisee.
• Jos eroa ei synny, seuraava paras yksittäinen tulos ratkaisee jne.
• Lisäpisteet erikoisnäyttelystä ja KlubSieger Show´sta huomioidaan vain, mikäli koiran tulos näistä lisäpisteisiin
oikeuttavista näyttelyistä lasketaan koiran viiden parhaan tuloksen joukkoon.

VUODEN SIITOSUROS/SIITOSNARTTU KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
•
•
•
•
•
•
•

Tulosten perustana on Vuoden Näyttelybokseri-kiertopalkinnon pistetaulukko.
Pisteiden laskennassa huomioidaan vain 1 tulos/jälkeläinen ja korkeintaan viiden (5) jälkeläisen tulos/siitoskoira.
Erikoisnäyttelyn ja KlubSieger Show´n jälkeläisluokasta saadusta KP:sta lasketaan +10 lisäpistettä.
Jälkeläisten tuloksissa lisäpisteet huomioidaan vain, jos jälkeläisten paras tulos on lisäpisteitä oikeuttavasta näyttelystä,
jossa koira on sijoittunut lisäpisteisiin oikeutetusti.
SBY:n erikoisnäyttelyssä PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat +10 lisäpistettä.
SBY:n KlubSieger Show´ssa PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat +10 lisäpistettä.
Kilpailuun osallistuvien koirien jälkeläisten tulee olla Suomessa rekisteröity, jälkeläisten omistajien ei tarvitse olla
yhdistyksen jäseniä.

VUODEN VETERAANI KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttely-kiertopalkinnon pistetaulukko.
Pisteet lasketaan vain ROP- ja VSP veteraaneille.
Jokaisesta paikalla olleesta bokseriveteraanista tulee +1 piste.
Näyttelyn koko koiramäärän huomioidaan Vuoden Näyttelybokseri-kiertopalkinnon mukaisesti.
Vuoden veteraani-kiertopalkinnon tuloslaskennassa huomioidaan viisi (5) tulosta/veteraani ja näiden tulosten on oltava
viideltä (5) eri tuomarilta.
Erikoisnäyttelystä, KlubSieger Show´sta +10 pistettä.
Puppy Veteran Show´sta ROP- ja VSP veteraani saavat +5 lisäpistettä.
Kasvattajatuomarilla sijoittumisista ryhmä, kaikkien rotujen-, Nord- ja kansainvälisissä näyttelyissä +5 lisäpistettä.

VUODEN PENTU KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Kiertopalkinnon on lahjoittanut kennel Bone Biter´s
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tuloslaskennan perustana on Vuoden näyttelybokseri-kiertopalkinnon pistetaulukko ja virallisten näyttelyiden
pentuluokat.
Pisteet lasketaan vain kunniapalkinnon saaneille ROP- ja VSP-pennuille, lukuun ottamatta yhdistyksen erikoisnäyttelyä ja
KlubSieger Show´ta (kts. KlubSieger Show´n pisteytys alla) ja Puppy Veteran Show´ta.
Näyttelyn koko koiramäärä lasketaan Vuoden Näyttelybokseri-kiertopalkinnon mukaisesti.
Vuoden Pentu kiertopalkinnon tuloslaskennassa huomioidaan kolme (3) tulosta/pentu.
Erikoisnäyttelyn, KlubSieger Show´n ja Puppy Veteran Show´n pentuluokkiin osallistuminen huomioidaan kuten
muidenkin näyttelyiden pentuluokkiin osallistuminen. Kuitenkin siten, että myös pikkupentuluokan tulokset
huomioidaan Vuoden Pentu-kiertopalkinnon tuloksissa samanarvoisina varsinaisen pentuluokan rinnalla.
Erikoinäyttelyn, KlubSieger Show´n ja Puppy Veteran Show´n pikkupentuluokan ja varsinaisen pentuluokan voittajille
annetaan +6 pistettä ja jokaisesta luokkaan ilmoitetusta pennusta +1 pistettä.
Molempien luokkien kaikista luokkavoittajista valitaan ROP- ja VSP-pentu, joille vielä taulukon mukaisesti ROP- ja VSPpisteet (12p. ja 10p.)
Erikoisnäyttelystä, KlubSieger Show´sta +10 pistettä ja Puppy Veteran Show´sta ROP- ja VSP-pentu saavat +5 lisäpistettä.
Kasvattajatuomarilla sijoittumisista ryhmä-, kaikkien rotujen-, Nord- ja kansainvälisissä näyttelyissä +5 lisäpistettä.

VUODEN NÄYTTELYBOKSERIKASVATTAJA KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
•
•
•
•
•
•
•

Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttelybokseri-kiertopalkinnon pistetaulukko.
Laskennassa huomioidaan vain yksi (1) tulos/kasvatti ja korkeintaan viiden (5) kasvatin tulos/kasvattaja.
Kasvattajaryhmistä, jotka ovat saaneet KP:n, pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Kilpailuun osallistuvien kasvattien tulee olla Suomessa rekisteröity.
Kasvattien omistajien ei tarvitse olla Suomen Bokseriyhdistyksen jäseniä.
Kiertopalkinnon tuloslaskennassa huomioidaan viiden (5) näyttelyn tulos.
Pisteiden mennessä tasan, paras kasvatin saama yksittäinen tulos ratkaisee.
Erikoisnäyttelyn ja KlubSiegerin kasvattajaluokassa sijoittuminen:
1. 10 p.
2. 8p.
3. 6p.
4. 4p.
Ryhmä-, kaikkien rotujen-, Nord- ja kansainvälisien näyttelyiden kasvattajaluokissa sijoittuminen:
1. 5p / ROP kasvattaja
2. 4p
3. 3p
4. 2p
BIS kasvattajaluokassa sijoittuminen:
1. 8p / BIS Kasvattaja
2. 6p
3. 4p
4. 2p

KLUBSIEGER-NÄYTTELYN PISTEYTYS
VUODEN NÄYTTELYBOKSERIKIERTOPALKINNON JA KASVATTAJAMALJA-KIERTOPALKINNON PISTELASKUSÄÄNNÖISSÄ
Näyttelyssä sijoitetaan molemmissa väreissä (tiikerit ja keltaiset) 4 parasta urosta ja 4 parasta narttua.
Näiden luokkien voittajat (keltaisten PU/PN1 ja tiikereiden PU/PN1) kilpailevat ROP- ja VSP- sijoituksista.
KlubSieger näyttelyn pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
ROP = 12 p.
VSP = 10 p.
Keltaisten ja tiikereiden Paras Uros- ja Paras Narttu- sijoitukset
PU1 / PN1 = 10p
PU2 / PN2 = 8p
PU3 / PN3 = 6p
PU4 / PN4 = 4p
Näyttelyssä olleet koiramäärät huomioidaan seuraavasti:
• ROP- ja VSP-koirien kohdalla huomioidaan rotukohtaisesti paikalla olleet, virallisiin luokkiin ilmoitetut bokserit (siis
kokonaismäärä lukuun ottamatta pentuja ja turisteja).
• Boksereiden jokainen alkava kymmenluku yli täyden kymmenen =+1 piste.
• Keltaisten ja tiikereiden PU/PN-sijoituksien kohdalla huomioidaan vain kyseisen värin paikalla olleet, virallisiin luokkiin
ilmoitetut bokserit (siis keltaisten/tiikereiden määrä lukuun ottamatta pentuja ja turisteja).
• Vuoden Näyttelybokseri-kiertopalkinnon pistelaskussa keltaisten ja tiikereiden PU / PN – luokissa sijoittuneet saavat +10
lisäpistettä.
• Lisäpisteet huomioidaan vain, mikäli koiran tulos näistä lisäpisteisiin oikeuttavista näyttelyistä lasketaan koiran viiden
parhaan tuloksen joukkoon.
• HUOM. ROP- ja VSP-koirilla huomioidaan vain yksi tulos.

KLUBSIEGER-NÄYTTELYN PISTEYTYS VUODEN VETERAANI-KIERTOPALKINNON PISTELASKUSÄÄNNÖISSÄ
KlubSieger-näyttelyn pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
ROP-veteraani 12 pistettä
VSP-veteraani 10 pistettä
• Pisteet lasketaan vain ROP- ja VSP- veteraaneille.
• Jokaisesta paikalla olleesta bokseriveteraanista tulee +1 piste.

KLUBSIEGER-NÄYTTELYN PISTEYTYS VUODEN PENTU-KIERTOPALKINNON PISTELASKUSÄÄNNÖISSÄ
KlubSieger-näyttelyn pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
ROP-pentu = 12 pistettä
VSP-pentu = 10 pistettä
• Jokaisesta paikalla olleesta bokseripennusta tulee +1 piste.
• Myös pikkupentuluokan tulokset huomioidaan Vuoden Pentu-kilpailun tuloksissa samanarvoisena varsinaisen
pentuluokan rinnalla. Siten, että KlubSieger-näyttelyn pikkupentuluokkien ja varsinaisen pentuluokkien voittajille
annetaan 6 pistettä.
• Molempien luokkien kaikista luokkavoittajista valitaan ROP- ja VSP pentu, joille vielä taulukon mukaisesti ROP- ja VSP
pisteet (12p. ja 10p.).
• ROP- ja VSP-pentu saavat +10 pistettä.

VUODEN JUNIORI-KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kennel Bone Biter’s
Palkinto jaetaan vuosittain erikoisnäyttelyssä, KlubSiegerissä sekä Puppy Veteran Show´ssa menestyneelle
juniorille. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2005 tulosten perusteella. Huom! KlubSieger-näyttelyssä on neljä (4)
junioriluokkaa; keltaisten- ja tiikeriurosten junioriluokat sekä keltaisten- ja tiikerinarttujen junioriluokat.
Säännöt:
• Vuoden Juniori-kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana SBY:n erikois-, KlubSieger- ja
Puppy Veteran-näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista.
• Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenen/jäsenten omistamille 9-18 kk ikäisille
boksereille.
• Luokat, joiden tulos huomioidaan:
o SBYn erikoisnäyttelyn junioriluokka
o KlubSieger-näyttelyn junioriluokka
o Puppy Veteran Show´n junioriluokka
• Pisteet
o JUK1 = 5 pistettä
o JUK2 = 4 pistettä
o JUK3 = 3 pistettä
o JUK4 = 2 pistettä
o Laatuarvostelun erinomainen +2 lisäpistettä
• Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seuraavasti:
• Paikalla olleet, junioriluokkaan ilmoitetut bokserit, jokainen alkava kymmenluku yli täyden kymmenen + 1 piste.

KASVATTAJAMALJA –KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
•
•
•
•
•
•
•

Kasvattajamalja-kiertopalkinnon pisteet lasketaan Vuoden Näyttelybokseri-kiertopalkinnon pistetaulukon mukaisesti.
Kuitenkin siten, ettei RYP- ja BIS-tuloksia huomioida.
Koiramäärät huomioidaan seuraavasti: näyttelyissä paikalla olleet virallisiin luokkiin osallistuneiden boksereiden
kokonaismäärän jokainen alkava 10-luku yli täyden kymmenen +1 piste.
Kokonaistulosta laskiessa huomioidaan viisi (5) tulosta / koira.
Pisteiden mennessä tasan paras yksittäinen tulos ratkaisee.
Jokaisessa viidessä (5) näyttelyssä tuomarin tulee olla rodun kasvattajatuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme
bokseripentuetta.
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenen/jäsenten omistamille boksereille.

DELIGHT MEMORIES-KASVATTAJAPALKINTO
Palkinnon on lahjoittanut kennel Ma Baker´s
•
•
•

Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Suomessa asuvat, Suomen Bokseriyhdistyksen jäseninä toimivat kasvattajat.
Kilpailuun osallistuvien kasvattien tulee olla Suomessa rekisteröity ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenen/jäsenten
omistamia boksereita.
Palkinto käsittää neljä (4) eri osa-aluetta, joiden tulokset huomioidaan tuloksia pisteitä laskettaessa; näyttelyt,
valionarvot, pk-tulokset, ZTP-testi ja AD-koe. Kaikista osa-alueista ei tarvitse olla tuloksia.

Pisteytys:
1.

2.

3.

4.

Näyttelyt
• Viiden (5) kasvatin tulos/kasvattaja, yksi (1) tulos/kasvatti Vuoden Näyttelybokseritaulukon mukaan (BIS- ja RYPtuloksia ei huomioida)
• Lisäpisteet SBY:n erikoisnäyttelyn ja KlubSieger Show´n luokkasijoitukset/kasvatti;
o Kilpailuluokan (KL) 1. = 5p, KL2. = 4p, KL3. = 3p, KL4. = 2p
• SBY:n erikoisnäyttelyn sekä KlubSieger Show´n kasvattajaryhmien KP:sta +10p.
Valionarvot
• Suomen muotovalio = 5 pistettä
• Kansainvälinen muotovalio = 7 pistettä
• Käyttövalio = 10 pistettä
PK-tulokset
• 1 tulos/kasvatti Paras Palveluskoira-taulukon mukaisesti
• BH hyväksytty = 1 piste
• AD-koe hyväksytty = 3 lisäpistettä
• vain yksi tulos kasvattia kohden, kasvattien määrällä ei rajoitusta
ZTP-testi
• jokainen ZTP-testin läpäissyt kasvatti = 5 pistettä

