
Nu-Pun Koiraklubin Vuoden koira-kilpailu 

Nu-Pun Koiraklubi palkitsee vuosittain ansioituneet koirakot kevätkokouksessa. Kevätkokouksessa palkitaan 
vuoden koirat sekä seuran mestarit ja tulokkaat.  

 
Vuoden koiria palkitaan kiertopalkinnoilla seuraavissa kategorioissa: 

 VUODEN AGILITYKOIRA 
 VUODEN TOKOKOIRA 
 VUODEN PK-KOIRA 
 VUODEN RALLYTOKOKOIRA 
 VUODEN VEPEKOIRA  
 VUODEN ARKITOKOLAINEN 

Vuoden arkitokolainen palkitaan treeneissä ohjaajan käyntiaktiivisuuden mukaan.  

 

Vuoden koira –kilpailun säännöt 

Yleiset ohjeet ja säännöt 

 koiran ohjaaja ja omistaja (sijoituskoirien osalta koiran haltija) on NuPun jäsen ja agilityssä kilpailee 
NuPun lisenssillä 

 tiedot ilmoitetaan lomakkeella, kukin laji omalla lomakkeellaan 
 kustakin lajista ilmoitetaan vain viisi parasta tulosta  
 ilmoituksessa käytävä ilmi koiran virallinen nimi 
 tulosten tulee olla varmistettavissa virallisesta kilpailukirjasta tai esim. KoiraNetistä 
 tulokset huomioidaan kalenterivuosittain, palkinnot jaetaan kevätkokouksessa 

(aloitusvuonna tulokset huomioidaan aikaväliltä 1.11.2015-31.12.2016) 
 tasapistetilanteessa ratkaisee ensisijaisesti mikä koirakoista on saanut hyväksytyn tuloksen 

ylemmässä luokassa ja mikäli kaikki tasapisteiset ovat osallistuneet samaan luokkaan niin yksittäin 
korkein saatu pistemäärä ylimmässä luokassa. Jos pisteet ovat vieläkin tasan, ratkaisee arpa 

 

 

 

 

 

Pisteytykset kaikissa lajeissa: 

Kansainvälinen valionarvo                                                                        300 
Kotimainen valionarvo                                                                                         200 
Muun maan valionarvo, Maailman Voittaja                                    50 
Koulutustunnus (TK, RTK jne.), BH, LUVA, SERT                                          5 
SM-kisat, Suomen voittaja -näyttelyt                    2x taulukon pisteet 
Piirinmestaruuskisat, Hgin voittaja –näyttelyt                                1,5x taulukon pisteet 
Kaikista ulkomaisista kokeista ja kilpailuista taulukon pisteet puolitetaan. 

 

 

 



TOKO 
PK 
VEPE 
AGILITY 
RALLY 

1-tulos 
1-tulos 
1-tulos 
0-tulos 
(yli 90) 

2-tulos 
2-tulos 
2-tulos 
0,1-5 
(80-90) 

3-tulos 
3-tulos 
3-tulos 
5,01-10 
(70-79) 

ALO/ALO/ALO, SOVE/1/ALO   4 2 1 

AVO/AVO/AVO/2/AVO  10 5 3 

VOI/VOI/VOI/3/VOI  16 8 7 

EVL/-/-/-/MES    22 11 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄYTTELYT 

                                                                                       

 

1. sija  2.sija  3. sija  4.sija  

rotu-kehä  
(1. sija =ROP/VSP, 2. sija =PU2/PN2 jne.) 

VSP 6 
ROP 10 

3 2 1 

ryhmä-kehä  
(1. sija = RYP1, 2.sija = RYP2 jne.) 

4 3 2 1 

BIS-kehä  
(1. sija = BIS1, 2. sija = BIS2 jne.) 

4 3 2 1 

 

LISÄPISTEET CACIB Voittaja -titteli  
  

 

8 10 

 

  

         

KV-näyttelyistä + 2 p kaikkiin 

Näyttelyissä valioitumisen pisteet tulevat sille vuodelle jolloin valioituminen vahvistetaan. 

 



JUN ja VET luokista taulukon pisteet puolitetaan. Jos JUN/VET -koira käy ulkomaan näyttelyissä niin pisteistä 
saa ¼ (koska kaikista ulkomaisista kokeista ja kilpailuista taulukon pisteet puolitetaan). 

Jos koira on samassa näyttelyssä sekä JUN/VET-ROP,-RYP, tai -BIS ja myös ROP, RYP tai BIS niin vain toisesta 
saa pisteet. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu-Pun Koiraklubin mestaruus-kilpailut 

Seuran mestareita ja tulokkaita palkitaan seuraavasti:  

 AGILITYTULOKAS 
 AGILITYMESTARI 
 TOKOTULOKAS 
 TOKOMESTARI 
 RALLYTOKOTULOKAS 
 RALLYTOKOMESTARI 

Seuran mestarit ja tulokkaat palkitaan jokaisessa lajissa erikseen järjestettävän yhden kilpailun perusteella. 
Tulokkaan tittelin voi saada vain yhden kerran. Ohjaajan pitää olla NuPun jäsenen. 

 
AGILITY TULOKAS 

Tulokas-kisaan voivat osallistua ne koirakot, jotka eivät ole kisanneet virallisissa kisoissa. Vain ensimmäinen 
rata lasketaan kilpailuun. Koiran suoritusaika ja virhepisteet ratkaisevat voittajan, kaikkien koko-luokkien 
parhaan tuloksen tehnyt palkitaan Agilitytulokkaan tittelillä. 

AGILITYMESTARI  

Jos ohjaajalla on kilpailulisenssi, pitää edustusseuran olla NuPu. Vain ensimmäinen rata lasketaan 
mestaruuskilpailuun. Koiran suoritusaika ja virhepisteet ratkaisevat voittajan, ei tasoituksia eri luokkien välillä 
(käytännössä tarkoittaa, että nopein nolla voittaa, ei paras tulos tasoitusten jälkeen). Kaikkien koko-luokkien 
nopeimman, vähimmillä virhepisteillä olevan suorituksen tehnyt voittaa agilitymestaruuden. 

 
TOKOTULOKAS 

Voidaan valita erikseen ilmoitettavan epävirallisen kokeen perusteella.Tulokkaaksi voidaan valita vain koira, 
joka ei ole osallistunut virallisiin kokeisiin. 

 
TOKOMESTARI 

Mestaruus ratkotaan seuran järjestämässä virallisessa kokeessa.  

ALO-luokan yhteistulos x 1,2 
AVO-luokan yhteistulos x 0,9 
VOI-luokan yhteistulos x 1,0 
EVL-luokan yhteistulos x 1,1 
Korkeimmat pisteet saanut voittaa mestaruuden. 



 
RALLYTOKOTULOKAS 

Rallytokotulokas ratkaistaan ALO-radalla jossa palkkaus on sallittu. Osallistumisoikeus koirakoilla jotka eivät 
ole osallistuneet virallisiin kisoihin.  

 
RALLYTOKOMESTARI 

Mestaruus ratkotaan koirakoiden virallisen luokan mukaan ALO-, AVO-, VOI- ja MES-radoilla. Käytetään 
allaolevia muuntokertoimia 

ALO-radan pisteet x 1,1 

AVO-radan pisteet x 1,2 

VOI-radan pisteet x 1,3 

MES-radan pisteet x 1,4 

Korkeimmat pisteet saanut voittaa mestaruuden. 

 


