Vuoden PikkuMusta-näyttelykoira säännöt
(voimassa 2013)



Kilpailu on tarkoitettu suomalaisomistuksessa oleville koirille
Kilpailukausi on kalenterivuosi ja pisteet lasketaan hallituksen toimesta. Pisteet lasketaan
Kennelliiton toimittamien tulosrekisterien mukaisesti, pentuluokkien osallistujamääriä ei lasketa
mukaan
Koska Ryhmä ja BIS sijoitukset eivät kirjaudu jalostustietojärjestelmään (Kennelliiton
tulosrekisteriin) tulee omistajan ilmoittaa nämä Alajaoston hallitukselle kyseisen Vuoden
Pikkumusta-kilpailun loppuun mennessä.



ETT:t kilpailevat omissa sarjoissaan: urokset ja nartut erikseen. Näin ollen valitaan sekä Vuoden
Näyttely ETT uros & narttu. Lisäksi valitaan Vuoden Paras veteraani (sukupuolesta riippumaton).
Tasapistetilanteessa molemmat voittajat palkitaan ruusukkeella.

STJ:n Top Terrieri-kilpailun edustaja
”Vuoden PikkuMustat” (uros, narttu tai veteraani) edustavat rotua STJ:n Top Terrierissä.
Paremmuus ratkaistaan tasapistetilanteessa seuraavasti:




Edustajaksi valitaan se koira jolla yhden yksittäisen näyttelyn pistemäärä suurin
Jos voittanut on ensisijainen edustaja Top Terrierissä mutta sen estyessä, toinen tasapisteissä ollut
koira voi edustaa
Huomioon otetaan kalenterivuoden aikana korkeintaan viisi (5) parasta virallista
koiranäyttelynäyttelysijoitusta Suomesta viideltä (5) eri tuomarilta.
Yhden mukaan laskettavan näyttelyn on oltava Skky:n – Suomen kääpiökoirayhdistyksen
erikoisnäyttely TAI Suomen Terrierijärjestön Erikoisnäyttely TAI Suomen Kennelliiton Vuoden
Voittajanäyttely.
Jokainen koira voi osallistua kisaan vaikka yhdellä (1) näyttelytuloksella mutta maximi määrän
huomioon otettavia näyttelyitä voi saada vain yllä mainituin ehdoin.

Pisteitä annetaan ROP- ja VSP-sijoituksista ja sijoituksista PU/PN kehässä
seuraavasti:
ROP 10 pist.
VSP 9
PU/PN2 6
PU/PN3 4
PU/PN4 2
Lisäksi näyttelyyn osallistuneiden englanninkääpiöterriereiden osanottajamäärä (ns.
osallistujapisteet) antaa lisäpisteitä kaikille SA:an saaneille koirille seuraavasti:
1-4 koiraa ei lisäpisteitä
5-9 koiraa 1 lisäpiste
10-14 koiraa 2 lisäpistettä

15-19 koiraa 3 lisäpistettä
20-24 koiraa 4 lisäpiste
25- tai enemmän 5 lisäpistettä

Ryhmänäyttelyiden (R) ryhmäsijoituksista lisäpisteitä seuraavasti :
RYP1 5 pist.
RYP2 4
RYP3 3
RYP4 2

Kaikkien rotujen (KR) & kansainvälisten (KV näyttelyiden ) pisteitä seuraavasti:
RYP1 6 pist.
RYP2 5
RYP3 4
RYP4 3

Kaikkien rotujen - ja kansainvälisistä näyttelyistä, sekä Erikoisnäyttelyistä
(E) BIS-sijoituksista pisteitä seuraavasti:
BIS1 5 pist.
BIS2 4 "
BIS3 3 "
BIS4 2 "

VUODEN PIKKUMUSTA - VETERAANI SÄÄNNÖT
ROP-VET 10 p.
VSP-VET 9 p.
Nämä lasketaan muiden näyttelykoirapisteiden lisäksi. Huomioon otetaan kalenterivuoden aikana
korkeintaan viisi (5) parasta veteraaniluokan tulosta Suomesta viideltä (5) eri tuomarilta.
Yhden mukaan laskettavan näyttelyn on oltava Skky:n – Suomen kääpiökoirayhdistyksen
erikoisnäyttely TAI Suomen Terrierijärjestön Erikoisnäyttely TAI Suomen Kennelliiton Vuoden
Voittajanäyttely.
Mukaan voidaan myös laskea pisteet pelkistä ROP- ja VSP-VET sijoituksista, tämä silloin kun koira
ei ole sijoittunut PN- tai PU-luokassa.

Ryhmänäyttelyistä (R) Kaikkien rotujen (KR) - ja kansainvälisistä (KV)
näyttelyistä, sekä Erikoisnäyttelyistä (E) saa BIS veteraani -sijoituksista pisteitä
seuraavasti:
BIS-VET1 5 p.
BIS-VET2 4 p.
BIS-VET3 3 p.
BIS-VET4 2 p.

VUODEN PIKKUMUSTA - KASVATTAJA
Kolmesta (3) tai useammasta pentueesta olevat, vähintään neljän (4), korkeintaan kymmenen (10)
kasvatin yhteenlasketut Vuoden PikkuMusta – pistekilpailun tulokset otetaan huomioon (huom: Vuoden
veteraani kilpailun lisäpisteitä ei oteta huomioon, VAIN veteraanin PikkuMusta pisteet).
Kasvattajan pitää olla Suomen kansalainen.
Vuoden PikkuMusta kasvattaja palkinto (ruusuke) jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa
edellisen vuoden pistekilpailun perusteella.
Palkitseminen (ei kiertopalkinto käytäntöä):
Vuoden näyttely ETT uros palkitaan ruusukkeella vuosikokouksessa.
Vuoden näyttely ETT narttu palkitaan ruusukkeella vuosikokouksessa.
Vuoden näyttely ETT veteraani palkitaan ruusukkeella vuosikokouksessa.
Vuoden ETT kasvattaja palkitaan ruusukkeella vuosikokouksessa.

* Hyväksytty/tarkastettu 13.12.2011 Hallituksen toimesta *

Vuoden agility Pikkumusta-säännöt
Tuloksiin lasketaan 10 parasta 0- tulosta Suomessa järjestetystä virallisessa agilitykilpailusta sekä
arvokilpailuista tai niiden karsintakilpailuista (SM, PM, MM).
Tasapisteissä huomioon otetaan suoritusajat 10 kilpailussa, jolloin pienin yhteenlaskettu suoritusaika
ratkaisee paremmuuden.
Tulokset ja koiramäärät tarkistetaan www.agi.fi/ranking -sivustolta.

• 3-luokassa kilpailevat koirakot:
1. max. 10 parasta 0-tulosta (ratavirheetön, alle ihanneajan)
2. osallistujamäärä jaetaan sijoituksella
3. Summat lasketaan yhteen ja kerrotaan kohdan 1. lukumäärällä
• 1 tai 2-luokassa kilpailevat koirakot:
1. max. 10 parasta 0-tulosta (ratavirheetön, alle ihanneajan)
2. osallistujamäärä jaetaan kahdella
3. summat lasketaan yhteen ja kerrotaan kohdan 1. lukumäärällä
Huom: mikäli koirakko alkanut kilpailemaan ja noussut esim samana kautena 3-luokkaan, myös alemmat
tulokset huomioidaan yllä olevalla menetelmällä.
• SM-, PM-, EM- ja MM-sijoitus:
1. sijoittunut 100p.
2. sijoittunut 95p.
3. sijoittunut 90p.
4. sijoittunut 85p.
5. sijoittunut 80p.
6. sijoittunut 75p.
7. sijoittunut 70p.
8. sijoittunut 65p.
9. sijoittunut 60p.
10. sijoittunut 55p.
Arvokilpailuun/karsintaan osallistumisesta, ilman sijoitusta saa 10p.
Piirinmestaruus-kilpailu
1. sijoittunut 20p.
2. sijoittunut 15p.
3. sijoittunut 10p.
Säännöt tarkastettu ja hyväksytty 1.8.2012 Englanninkääpiöterrierit alajaoston hallituksen toimesta.

