Pohjois-Suomen alaosaston Vuoden Colliekilpailu – säännöt
Pohjois-Suomen alaosasto palkitsee alueensa menestyneet koirat sääntömääräisessä kevätkokouksessa joka vuosi.
Mikäli palkinnon saaneen koiran omistaja ei pääse paikalle vuosikokoukseen, on palkinnon toimittamisesta sovittava
jonkun kanssa, sillä palkintoja ei lähetetä. Kilpailut ovat tarkoitettu Suomen Collieyhdistyksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Suomi.
Pisteet lasketaan SCY:n kyseessä olevan vuoden virallisten sääntöjen mukaan, poikkeuksena:
 näyttelykilpailussa SA:sta saa yhden (1) pisteen tai laatumaininnasta ERI 0,5 pistettä, mikäli koira ei ole
sijoittunut PU-/PN-luokassa.
 Palveluskoiralajiin osallistunut koira, joka on saavuttanut kokeessa tottelevaisuus ja maastopisteitä, muttei
tulosta saa 1,5 pistettä per koe. Käyttäytymiskokeen(BH) tai kestävyyskokeen(AD) suorittanut koira saa
yhden (1) pisteen. Palveluskoiralajiin osallistunut koira, jonka tulos oikeuttaa 1,5 pisteeseen ilmoittaa
tottelevaisuus ja maastopisteet eriteltynä sähköisessä lomakkeessa. BH kokeen ja AD kokeen suorittanut
ilmoittaa sähköisessä lomakkeessa käyttäytymiskoe/kestävyyskoe hyväksytty.
 Ulkomaan tulokset lasketaan mukaan (kopio tuloksista toimitettava)
 Palkitaan myös Vuoden näyttelypentu (ohjeet löydät tästä asiakirjasta)
SCY:n ohjeet pisteidenlaskuun löydät kirjautuessasi Intranettiin osoitteessa www.scy.fi -> Collie -> Säännöt ja ohjeet
sekä Collie Sanomat 4/2015 –lehdestä.
Kunkin kilpailusarjan kolme parasta palkitaan diplomilla ja lisäksi kunkin sarjan paras palkitaan pystillä tai plaketilla.
Tuloksista, jotka eivät näy KoiraNetissä, tulee lähettää erikseen kopio esim. kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeesta.
Kopiot tulee lähettää selkeä kuvaisena, skannattuna tai kameralla kuvattuna, yhdistyksen sähköpostiin
scypohj@gmail.com. Osallistujien on esitettävä tulokset selkeästi ja laskettava itse pisteet. Ilmoitetut tulokset
tarkistetaan. Tarkistuksesta huolimatta tulosten ja pisteiden oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.
Kilpailuihin osallistuminen tapahtuu alaosaston kotisivuilta sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka avautuu
alueen jäsenille 1.11. klo 00.01 ja sulkeutuu 31.12. klo 23.59. Myöhästyneitä tuloksia ei huomioida.
Kilpailuihin ilmoitetut ja hyväksytyt tulokset ovat julkisia.

Kilpailuluokat (SCY:n Vuoden Colliekilpailu -säännöt):











Vuoden Näyttelycollie
Vuoden Veteraanicollie
Vuoden Jalostuscollie
Vuoden Kasvattaja
Vuoden Agilitycollie
Vuoden PK-Collie
Vuoden Tokocollie
Vuoden Rallytokocollie
Vuoden pelastuscollie
Vuoden paimennuscollie

Vuoden näyttelypentu
Kilpailu on tarkoitettu erikseen sileä- ja pitkäkarvaisille sekä erikseen uroksille ja nartuille. Kilpailussa otetaan
huomioon viisi näyttelytulosta. Myös epävirallisista pentunäyttelyistä saadut tulokset huomioidaan. Pisteet
lasketaan yhteen seuraavasti:
TULOS
ROP-pentu
VSP-pentu
1.sija
2.sija
3. sija
4. sija
KP

PISTEET
5
4
4
3
2
1
3

Vuoden Tulokas
Vuoden Tulokas –palkinnot, jaetaan lajeittain (SCY:n Vuoden Colliekilpailu -säännöt)

Valionarvopalkinnot:
Alaosasto palkitsee myös vuoden aikana Suomen ja kansainvälisen muotovalion arvon saavuttaneet sekä
harrastuslajeista valioituneet alaosaston alueen colliet. Valionarvo tulee olla hyväksytty ja näkyä KoiraNet:ssä ko.
vuonna.
Kansainvälisistä valionarvoista - esim. CIB, POHJ MVA jne - jaetaan palkinto ja kunniakirja.
Muista kansallisista - esim SE, NO MVA jne - jaetaan kunniakirja.

Kiertopalkinnot:
Aamuvirkun pytty
Jaetaan parhaan hyväksytyn luonnetestituloksen saaneelle pitkäkarvaiselle collielle. Mikäli luonnetestitulos
ei näy vielä koiranetissä, tulee luonnetestipöytäkirjasta lähettää kopio yhdistyksen sähköpostiin.
Aamuvirkun pytyn ovat lahjoittaneet Pentti ja Helena Teikari.

