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Särkisaaren leirintäkeskus, Jämsä

1. Todetaan kokousedustajien
äänivaltaisuus.

Osallistujia paikan päällä 17
Osallistujia Skypellä 4
Valtakirjoja 1

2. Valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri,

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Virpi
Rossi.

kaksi (2)
pöytäkirjantarkistajaa ja

Valittiin kokouksen sihteeriksi yksimielisesti Päivi Toivola.

kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
yksimielisesti Satu Sunden ja Anu Junikka.

3. Todetaan kokouksen
laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen
työjärjestys.
5. Vahvistetaan hallituksen
esittämät seuraavan
vuoden
toimintasuunnitelmat sekä
tulo- ja menoarvio.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen
mukaisesti.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

Hallituksen toimintasuunnitelma 2017 LIITE 1
Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma
seuraavin muutoksin:
- Koulutuksiin osallistumista ei rajoiteta hallituksen
tai JTK:n jäseniin, vaan kaikki yhdistyksen jäsenet
voivat käydä koulutuksissa, kun koulutuksen
tuoma osaaminen tuodaan yhdistyksen käyttöön.
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Sari Uunila poistunut kohdassa JTK
toimintasuunnitelma
-

Koulutuksiin voi osallistua vain hallituksen
ennakkopäätöksen mukaisesti ja hallitus käyttää
koulutuksiin osallistumisen suhteen tarkkaa
tarveharkintaa. Koulutusten tulee olla yhdistyksen
perustehtävän mukaista.
Kehitetään yhdistyksen tiedottamista ja tehdään
yhdistyksen ilmoitustaulu esim. kotisivuille.
Kehitetään jäsenten sivustoa kotisivulle.

Tulo- ja menoarvio 2017 LIITE 2
Käytiin läpi CotonShopin varaston tilanne:
2016 Myyntiä 09.09. mennessä = 462,50€ + 15,50
Postitus tuottoa
Korvaukset ja lahjat yhteensä: 93,00€
2016 Myynti,Korvaukset ja lahjat yhteensä: 555,50€
Postitus tuottoa: 15,50€
Varaston arvo: 1589,68€
Myynti yhteensä: 3329,40€
Varaston muutos (5132,36€): -1649,20€
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
hallituksen esityksen mukaisesti.

Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2017 LIITE 3
Hyväksyttiin Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma
Jäsenkokous esittää, että jalostustoimikunnan antama
jalostusneuvonta kattaa kaikki Coton de Tulear
omistajat jäsenyydestä riippumatta.

6. Päätetään seuraavan
vuoden jäsenmaksujen
suuruus.

Hallitus esittää jäsenmaksujen pitämistä vuoden 2016
tasolla, varsinainen jäsen 28€, perhejäsen 10€,
tutustumisjäsenyys 14€.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

7. Valitaan hallituksen muut
varsinaiset jäsenet (2)

Hallituksen erovuoroiset ovat Päivi Toivola ja Charlotta
Karlsson.

erovuoroisten tilalle, sekä
kaksi varajäsentä joka

Hallituksen jäseniksi esitetään Charlotta Karlssonia, Päivi
Toivolaa (kieltäytynyt) ja Minna Pikkupirttiä.

Pöytäkirja / Sääntömääräinen syyskokous
17.9.2016

Suomen Coton de Tuléar ry
toinen vuosi.

Valitaan yksimielisesti sopuvaalein Charlotta Karlsson ja
Minna Pikkupirtti hallituksen jäseniksi kaudelle 2017-2019.
Varajäsenet valittu vuonna 2015, tänä vuonna ei valintaa.

8. Valitaan kaksi (2)

Ehdotettiin Riitta-Liisa Rivaa ja Miia Arffman-Koistinen.

toiminnantarkastajaa ja
heille kaksi (2)

Valittiin toiminnantarkastajiksi yksimielisesti sopuvaalein

varatoiminnantarkastajaa

Riitta-Liisa Riva ja Miia Arffman-Koistinen.

tulevalle tilikaudelle.

Valittiin varatoiminnantarkastajiksi yksimielisesti
sopuvaalein Reeta Rita ja Satu Sunden.

9. Käsitellään hallituksen
esittämät ja muut

Toiminnantarkastusvastine, vastuuvapauden
myöntäminen

kokouskutsussa mainitut
asiat.

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto hallituksen
esittämään vastineeseen. LIITE 4
Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallitukselle
vuoden 2015 tilikaudelta.

Coton Shop ja ennakkotilattavat tuotteet / Hallitus
LIITE 5
- Coton kalenteri ennakkotilausten mukaisesti
- Yhteistyö Medivarstan kanssa (trimmauspöydät,
ennakkotilattava tuote)
- Muut ennakkotilattavat tuotteet / varainkeruu
Jäsenkokous valtuuttaa hallituksen kehittämään Coton
Shopin kautta tehtävää varainhankintaa. Yhdistykselle ei
saa syntyä tappiota Coton Shopin tuotteista. Coton Shopin
varastoon ei hankita lisää tuotteita. Tuotteet hankitaan
aina hintavertailun kautta.
Nykyinen CotonShopin varasto pyritään myymään pois
poistohinnoin.

Jalostustoimikunnan tiedottaminen / Virpi Rossi
Keskusteltiin jalostuskyselyiden käsittelystä ja tiedonkulun
tärkeyden merkityksestä. Jalostustoimikunnalta toivotaan
jatkossa selkeät ohjeet ja käytännöt terveystietojen
käsittelyyn, avoimuuteen, sekä jalostusneuvontaan.
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Vuoden Coton 2017 sääntöuudistukset / Hallitus
LIITE 6
Sääntöehdotukseen tehdään muutos, että kaikissa luokissa
palkitaan viisi parasta. Muuten hyväksytään Vuoden Coton
2017 esityksen mukaisesti.

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17.10.

Jämsässä 15.9.2016

Virpi Rossi
Puheenjohtaja

Päivi Toivola
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Satu Sunden
Pöytäkirjantarkastaja

Anu Junikka
Pöytäkirjantarkastaja
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LIITE 1
Hallituksen toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin SKL- FKK) hyväksymänä
rotuyhdistyksenä edistäen puhdasrotuisten Coton de Tuléar rotuisten koirien jalostusta ja käyttöä. Yhdistys
toimii Coton de Tuléar-rotuisista koirista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää rodun harrastukseen liittyvää tiedotus-, koulutus-, näyttely- ja muuta
toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokouksen.
Tarvittaessa yhdistys voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.
Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallituksen yhteydenpito pyritään hoitamaan
pääasiassa tietoliikenteen välityksellä. Sääntöjen mukaisesti hallitus pitää kaksi läsnäolokokousta vuodessa.

Talous
Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Jäsenmaksujen lisäksi yhdistys järjestää Match Showtapahtumia, sekä myy tuotteita Coton Shopin kautta. Vuonna 2017 Coton Shopin varastoon ei osteta
tuotteita, vaan uusissa myytäväksi hankittavissa tuotteissa painotetaan ennakkotilattavia tuotteita. Lehteen
myydään aktiivisesti yrityksille mainospaikkoja, sekä pyritään hankkimaan sponsoreita tukemaan
yhdistyksen toimintaa.
Taloudenhoito perustuu tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen
pohjalta. Tilaisuuksien järjestämisistä tehdään tarkat laskelmat.
Rahastonhoitaja valmistelee vähintään puolivuosittain talousarvion, jonka pohjalta toiminta suunnitellaan
ja ennakoidaan taloudellisen tilanteen muutoksia.

Koulutukset
Tulevana toimikautena yhdistyksen jäsenet voivat osallistua koulutuksiin, jotka ovat suoranaisessa
yhteydessä yhdistyksen toimintaan ja koulutuksella on suora hyöty yhdistyksen toiminnan kannalta.
Koulutuksiin osallistumisessa käytetään tarkkaa harkintaa ja pyritään minimoimaan yhdistykselle koituvat
kustannukset. Koulutuksessa kävijä sitoutuu tuomaan koulutuksessa saamansa osaamisen yhdistyksen
käyttöön. Hallitus käyttää tarveharkintaa koulutusten hyväksymisessä.
Jäsenistölle järjestetään koulutustilaisuus jäsenistön toiveiden mukaisesta aiheesta kevät- tai syyspäivien
yhteydessä.
Jalostustoimikunta järjestää kasvattajille kasvattajapäivät.
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Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee Cotonit lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehti julkaistaan paperisena ja lisäksi sen
voi lukea sähköisesti lehtiarkiston kautta.
Yhdistys julkaisee lehden lisäksi tarpeen mukaan sähköisiä tiedotteita, jotka toimitetaan jäsenille
sähköpostitse ja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. Hallitus kehittää tiedottamistaan
aktiivisesti.
Yhdistys julkaisee näyttelyarvostelut kotisivuillaan vuosikirjana. Vuosikirjojen julkaisemiseksi on perustettu
toimikunta.

Muu toiminta
Yhdistys järjestää jäsenille kevät- ja syyspäivät.
Yhdistys tukee paikallisryhmien toimintaa tukemalla tapahtumien järjestämistä rahallisesti.
Yhdistys järjestää Match Show tapahtumia toiminnan rahoittamiseksi eri paikkakunnilla. Match Show
tapahtumista vastaa Match Show toimikunta.
Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksia.

Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa yhdistyksen kotisivujen, yhdistyksen Facebook-sivujen,
Facebook-ryhmän, sähköpostin sekä Cotonit-lehden välityksellä.
Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetetään sääntöjen edellyttämällä tavalla, niistä tiedotetaan myös
yhdistyksen internet sivuilla ja Facebook ryhmässä.
Kehitetään yhdistyksen ilmoitustaulua, jossa olisi tärkeät yhdistyksen asiat helposti löydettävissä yhdestä
paikasta. Kehitetään myös jäsenille kotisivuille jäsensivusto.

Vuonna 2017 yhdistyksen toiminnan painopisteinä on kasvattajayhteistyön lisääminen, Cotonit-lehti ja
paikallisryhmien toiminnan kehittäminen. Hallituksen tavoitteena on järkevä varainhankinta, sekä
taloudenhoito. Tavoitteenamme ovat tyytyväiset jäsenet, jotka pysyvät jäseninämme vuodesta toiseen,
sekä aktiivinen yhdistystoiminnan kehittäminen hyvällä mielellä. Yhdistys pyrkii kaikella toiminnallaan
mahdollisimman monipuoliseen tarjontaan jäsenistölleen. Toivomme, että jatkamme hyvää hallituksen ja
jäsenistön yhteistyötä ja kehitystyötä rotumme parhaaksi.
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LIITE 2
Tulo- ja menoarvio
TALOUSARVIOEHDOTUS

3020
3040
3440
3900

VARSINAINEN TOIMINTA
Näyttelytoiminnan tuotot
Ilmoitustuotot
Jalostustoiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan
muut tuotot
Yht. Varsinaisen
toiminnan tuotot

TALOUSARVIO
EUROA
1.1.201731.12.2017
1 500,00
1 000,00
250,00
0,00

mätsärit
Jalostustarkastukset

2 750,00

MUUT KULUT
6320

Kokous- ja matkakulut

200,00

Kokousten kahvitukset,
kokoustilojen vuokrat

6400

Markkinointi
Mainoskulut

300,00

6405

Muut markkinointikulut

100,00

Esite ja
yhdistyksen
kortit
Logojen
painatus tms.

6460

Konttori ja halliinto
Toimisto- ja atk-kulut

200,00

6470
6480
6830
6832

Tieto- ja rahaliikenne
Posti- ja lähettikulut
Pankkikulut
Puhelinkulut
tietoliikenne

600,00
250,00
50,00
0,00

6340

Vähennyskelpoiset muut
liikekulut
Virkistystoiminnankulut

3 000,00

6380
6420

Onnittelut ja muistamiset
Näyttelytoiminnankulut

250,00
500,00

6430

Jalostustominnan kulut

800,00

Kevät ja syyspäivät 1000e ja
paikallisryhmät kevät 500 ja syksy 500
mm. Erikoisnäyttelyn palkinnot,
Match show kulut jne.
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6440

Lehden painokulut

3 500,00

6450

Lehden postikulut

2 000,00

6760
6900

Jäsenmaksukulut
Muut vähennyskelpoiset
kulut

1 000,00

Muut kulut yhteensä

12 750,00

Tuotto - kulujäämä

-10 000,00

Kevama 42-48 sivuinen
värillinen lehti,
Postituspalvelu
Kevamalta n. 400e
/lehti
SKKY + HSKP

VARAINHANKINTA
7000
7010

Jäsenmaksut
Varainhankinnan tuotot
yhteensä

8 500,00
1 500,00

Varainhankinnan tuotot
yhteensä

10 000,00

Varsinainen toiminta tulot +
varainhankita yhteensä

12 750,00

Tuotto- / Kulujäämä

0,00

Shoppi,
kalenterit,
pöydät
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LIITE 3
Jalostustoimikunnan toimintasuunnitelma 2017

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017
Toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle
1. Järjestää ja koostaa kaikki edellisten jalostustoimikuntien materiaali helposti työstettävään ja selkeään muotoon.
2. Viedä eteenpäin urosten jälkeläismäärän rajoittamista, sen saamiseksi PEVISA:an.
3. Kasvattajien yhteistyön ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi järjestää kasvattajapäivät.
4. Edesauttaa vuosikirjojen saattamista ajan tasalle.
5. Pitää yllä koirakohtaista tiedostoa.
6. Selkiyttää jalostusneuvontaa; ohjeistusta kyselyihin, kyselyiden käsittelyn selkeytys.
7. Jatkaa selkäprojektia yhteistyössä selkäprojektissa mukana olevien avustajien kanssa ja sen pohjalta kerätä
Hannes Lohen näytteitä.
8. Yhdistyksen laatiman jalostustarkastuslomakkeen hyväksyttäminen SKKY:ssä sekä Suomen Kennelliitossa.
9. Jalostustarkastusten järjestäminen, kunhan jalostustarkastuslomake on saatu valmiiksi.
10. Ylläpitää jalostusuroslistaa.
11. Antaa jalostusneuvontaa sekä auttaa kasvattajia jalostusvalinnoissa käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen.

Pj Sade-Maria Tuominen

siht. Erja Romppanen
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LIITE 4
Toiminnantarkastuslausunto
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LIITE 5
Seinäkalenteri 2017
Kyselimme tarjouksia kalenterin painosta ja halvimman tarjouksen saimme Jyväskylästä Kirjapaino Grafitatu
Oy:ltä
Kalenteri
koko: 297x210mm (avattuna 297x420mm)
laajuus: 28-sivua kansineen
värit: 4/4
paperi 170g reprint deluxe mattapaperi
aineisto: kalenterin valmistus painossa; asiakkaalta digivalokuvat 13 kpl + kuvien muokkaus + yksi pdf vedos
sähköpostiin ennen painoa.
kalenteri osa: nimipäivät, päivälista ja juhlapyhät
jäkä: leikkaus ja laatikkopakkaus
sidontatapa: stiftaus (vihkonidonta)
määrä: 100 kpl
HINTA:
100 kpl 585 € alv. 0%
100 kpl 725,40€ alv. 24%
Kalentereita mainostetaan nettisivuilla ja facebook ryhmissä. Meeri Sevilä-Niang tekee kalenterin taiton,
jolloin tuo hinta tulee hieman laskemaan vielä. Mikäli tilausmäärä onkin 200 kpl, hinta laskee myös vielä.
Mikäli tilauksia on vain 50 kpl, hinta hieman nousee.
Myymme kalenterit siis ennakkoon ja teemme painotilauksen vasta sen jälkeen, kun tilausmäärä on selvillä.
Kaikille kalentereille on siis ostaja. Myynti tapahtuisi CotonShopin kautta. Kalenterit ovat valmiina 2-5
arkipäivän päästä tilauksesta.
Myyntihinta olisi 14€/Kpl + postikulut
Kate n. 6,50€/kpl -> 100 kpl 650€
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LIITE 6

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu
Näyttelykilpailun säännöt
Kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar ry:n
jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity Coton de Tuléar- rotuinen koira ilman
erillistä ilmoittautumista. BIS- ja RYP pisteet on kuitenkin koiran omistajan itse
ilmoitettava tammikuun loppuun mennessä viralliselle pisteiden laskijalle. Vuoden
kasvattaja- kilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee myös olla yhdistyksen jäsen.

Vuoden Coton de Tuléar
Kilpailussa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa Coton koiraa, jotka
kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan
pistetaulukon mukaan korkeintaan kahdeksasta (8) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut
aina eri tuomari. Eniten pisteitä kerännyt koira voittaa. Mikäli pisteet menevät tasan,
voittaa se koira, kummalla on enemmän/paremmat ROP sijoitukset. Mikäli sijoitus on
edelleen tasan, katsotaan kummalla on enemmän/paremmat RYP- sijoitukset. Mikäli
sijoitus on edelleen tasan, katsotaan kummalla on enemmän/paremmat BIS sijoitukset.
Mikäli sijoitus on edelleen tasan, sijoitus jaetaan. Seuraavaksi eniten pisteitä saanut koira
sijoittuu sijalle 3.
ROP
VSP
PU2/PN2
PU3/PN3
PU4/PN4

10
9
8
7
6

ERIKOISNÄYTTELYSTÄ tulee viisi (5) lisäpistettä kaikille sijoittuneille koirille.
Lisäksi koira saa lisäpisteitä näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä riippuen
seuraavasti:
Koiramäärä Sijoitus 1

Sijoitus 2

Sijoitus 3

Sijoitus 4

1-4

4

3

2

1

5-9

5

4

3

2
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Koiramäärä Sijoitus 1

Sijoitus 2

Sijoitus 3

Sijoitus 4

10-14

6

5

4

3

15-19

7

6

5

4

20-24

8

7

6

5

25-29

9

8

7

6

30-34

10

9

8

7

35-39

11

10

9

8

40-44

12

11

10

9

45-49

13

12

11

10

yli 50

2 lisäpistettä 2 lisäpistettä 2 lisäpistettä 2 lisäpistettä
jokaista 10:tä jokaista 10:tä jokaista 10:tä jokaista 10:tä
koiraa kohti
koiraa kohti
koiraa kohti
koiraa kohti

BIS ja RYP sijoituksista saa pisteitä alla olevan taulukon mukaan. Koiran omistajan on
ilmoitettava itse BIS- JA RYP- pisteet tammikuun loppuun mennessä.

Sijoitus

BIS

RYP

1

10

4

2

8

3

3

6

2

4

4

1

Vuoden Coton de Tuléar ja VSP palkitaan Suomen Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla
ruusukkeella ja diplomilla. Sijoittuneet saavat diplomin.

Vuoden kasvattajakilpailu
Vuoden kasvattajakilpailussa sijoitetaan 5 eniten pisteitä saanut kasvattaja.
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Vuoden kasvattaja pisteet muodostuvat saman kascattajan kasvattamien vähintään
neljän (4) tai enintään kahdeksan (8) Vuoden Coton- kilpailussa sijoittuneen
kasvatin yhteenlasketuista pisteistä. Lisäksi kasvattaja saa lisäpisteitä seuraavan
taulukon mukaisesti.
Sijoitus

BIS-KL

ROP-KL

1

10

5

2

8

4

3

6

3

4

4

2

Kasvattajan tulee itse ilmoittaa ROP- kasvattajaluokan ja BIS- kasvattaja pisteet alla
olevan taulukon mukaan tammikuun loppuun mennessä. Ryhmällä oltava KP
pisteiden saamiseksi. Pisteitä saa viidestä (5) kasvattajaluokasta (kasvattien pisteet + 5
KL ROP/BIS)

Tasapelin ratkaisee kummalla on enemmän ROP- kasvattaja sijoituksia, mikäli sijoitus on
edelleen tasan, kummalla on enemmän BIS- kasvattaja sijoituksia. Mikäli tilanne on
edelleen tasan, voitto jaetaan.
Vuoden Kasvattaja palkitaan Suomen Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla ruusukkeella ja
diplomilla. Sijoittuneet saavat diplomin.

Vuoden VeteraaniCoton
Vuoden veteraanikilpailussa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa
Cotonia, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla
olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan kahdeksasta (8) näyttelystä, joissa koiran on
arvostellut aina eri tuomari. Eniten pisteitä saanut on Vuoden VET-coton ja vastakkaisen
sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP-VET Coton.
ROP-VET saa kolme (3) pistettä, VSP veteraani saa kaksi (2) lisäpistettä. ROP vet saa
lisäpisteen kaikista voitetuista veteraaneista, VSP vai oman sukupuolensa voitetuista
veteraaneista.
VET pisteet:
VET sijoituksista saa lisäpisteitä:

BIS-
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ERI1
ERI2
ERI3
ERI4
SA

4
3
2
1
1

BIS1
4
VET
BIS2
3
VET
BIS3
2
VET
BIS4
1
VET
Koiran omistajan on itse ilmoitettava BIS- pisteet tammikuun loppuun mennessä.
Vuoden VeteraaniCoton palkitaan Suomen Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla
ruusukkeella ja diplomilla. Sijoittuneet saavat diplomin.

Vuoden Jalostusuros ja Jalostusnarttu
Lasketaan yhteen vähintään neljän ( 4 ) ja enintään kahdeksan ( 8 ) Vuoden Cotonkilpailussa sijoittuneen jälkeläisen pisteet. Jälkeläiset tulee olla kahdesta tai useammasta
yhdistelmästä.
Jalostusuroksen/nartun tulee olla FIN/FI rekisterissä. Jälkiläisten tulee olla FIN/FI
rekisterissä.
Vuoden Jalostusuros ja Jalostusnarttu palkintaan Suomen Coton de Tuléar ry:n
lahjoittamalla ruusukkeella ja diplomilla.

Vuoden PentuCoton
Pentukilpailussa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin sukupuolta olevaa Coton pentua, jotka kalenterivuoden
aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä
(5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Pennun omistajan on ilmoitettava kaikki
pisteet pisteenlaskijalle tammikuun loppuun mennessä seuraavaa vuotta.
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Eniten pisteitä saanut on Vuoden Pentu- Coton ja vastakkaisen sukupuolen suurimaan
pistemäärän saanut on VSP. Vuoden pentu ja VSP palkitaan Suomen Coton de Tuléar
ry:n lahjoittamalla diplomilla ja ruusukkeella.
Eniten pisteitä kerännyt pentu voittaa. Jos pisteet menevät tasan, ratkaisee suurin
yksittäinen pistemäärä näyttelyssä.
ROP pentu
VSP pentu 5 pistettä

6 pistettä

BIS

RYP

1

10

4

2

8

3

3

6

2

4

4

1

Vuoden HarrasteCoton
Suomen Coton de Tuléar ry:n VUODEN HARRASTUSKOIRAKISAAN voivat osallistua
kaikki kuluneen kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa harrastelajien kilpailuissa
kilpailleet Coton de Tulèarit. Harrastelajeiksi tässä kilpailussa luetaan agility, toko, rallytoko sekä koiratanssi. Yhden koiran pisteet voivat kuitenkin muodostua vain yhden, koiran
päälajin, tuloksista, eli lajien tuloksia ei voi yhdistää. Koiratanssissa otetaan kuitenkin
huomioon sekä HTM- että freestyle-kilpailut sekä agilityssä lasketaan mukaan sekä agilityettä hyppyradat. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan sekä
kilpailuohjaajan tulee olla Suomen Coton de Tulèar ry:n jäsen.

Kilpailussa otetaan huomioon koiran viisi (5) parasta tulosta kalenterivuoden aikana
järjestetyistä virallisista kilpailuista. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Jokaisesta luokkanoususta saa kuusi (6) lisäpistettä lajista ja luokasta riippumatta. Tämä
koskee myös kilpailukynnyksen ylittämistä (ensimmäistä starttia alimmassa lajin luokassa).

Eniten pisteitä saanut voittaa. Tasapisteissä voittajan ratkaisee ensisijaisesti se, kummalla
tasapisteisiin päätyneellä on enemmän 1. tason pistetuloksia kilpailuun ilmoitettuna.
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Tämän jälkeen katsotaan, kummalla on enemmän 3. tason kilpailuita pisteenlaskussa
mukana. Näidenkin mennessä tasan voittaja ratkaistaan arpomalla.

Koiran omistaja laskee itse pisteensä ja lähettää tulokset sekä kopion
kilpailukirjasta ja/tai tuomarisihteerilapuista niin, että dokumenteista käy selkeästi
ilmi koiran kilpailumenestys.Ne koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa,
on merkittävä selvästi. Lisäksi on ilmoitettava koiran tiedot ja omat yhteystiedot sekä
merkittävä tuloksiin kilpailulaji.

Tulokset ilmoitetaan tammikuun loppuun mennessä hallituksen nimeämälle tulosten
laskijalle. Vain ne koirat, joiden tulokset ovat asianmukaisesti laskettu ja lähetetty
pisteenlaskijalle, osallistuvat kilpailuun!

Vuoden harrasteCoton palkitaan Suomen Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla diplomilla ja
ruusukkeella.

Pisteenlasku tapahtuu seuraavasti:

KILPAILUTASO:
1. taso = 1 pistettä
Agility = 1. luokka
TOKO = alokasluokka
Rally-toko = alokasluokka
Koiratanssi = alokasluokka

X (kerro)

PISTEET:

2. taso = 2 pistettä
Agility = 2. luokka
TOKO = avoin luokka
Rally-toko = avoin luokka
Koiratanssi = avoin luokka

3. taso = 3 pistettä
Agility = 3. luokka
TOKO = voittaja- ja erikoisvoittajaluokka
Rally-toko = voittaja- ja mestariluokka
Koiratanssi = voittajaluokka
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1. taso = 9 pistettä
Agility = 0-tulos
TOKO = I-tulos
Rally-toko = > 89 p.
Koiratanssi = > 159 p.

2. taso = 6 pistettä
Agility = < 10 vp.
TOKO = II-tulos
Rally-toko = > 79 p.
Koiratanssi = > 119 p.

3. taso = 3 pistettä
Agility = < 16 vp.
TOKO = III-tulos
Rally-toko = > 69 p.
Koiratanssi = > 99 p.

+ 6 pistettä jokaisesta luokkanoususta sekä kilpailukynnyksen ylityksestä
Tarkoituksena pisteitä laskiessa on siis kertoa koiran kilpailuluokan oikeuttavalla
pistemäärällä koiran saavuttamien pisteiden pistemäärä. Esimerkiksi jos koira on
startannut agilityssä 2. luokassa ja saavuttanut tuloksen 9 virhepistettä, lasketaan hänen
pisteensä kertomalla 2 (kilpailuluokan 2. taso) x 6 (pistetuloksen 2. taso) = 12 pistettä. Jos
koira on startannut koiratanssin voittajaluokassa ja saavuttanut tuloksen 119 pistettä, on
hänen tuloksensa 3 x 3 = 9 pistettä. Sama tehdään jokaiselle, maksimissaan viidelle
saman lajin tulokselle.

Suomen parhaiten ulkomailla pärjännyt coton
Vuoden parhaiten ulkomailla pärjännyt coton –kilpailussa on 4 eri luokkaa: Pentu-, Juniori-,
Aikuis- ja Veteraaniluokka. Jokaisessa luokassa sijoitetaan ne 5 parasta kumpaakin
sukupuolta olevaa coton-koiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten
pisteitä näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä
per luokka, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Yksi koira voi kilpailla
useammassa luokassa vuoden aikana mutta yhdestä näyttelystä voi saada vain yhden
kilpailuluokan pisteitä. Luokassa eniten pisteitä kerännyt koira voittaa. Jos pisteet menevät
tasan, ratkaisee suurin yksittäinen pistemäärä näyttelyssä. Jos vielä menee tasan,
ratkaisee koirien määrä näissä näyttelyissä. Jos vieläkin tilanne on tasan, arpa ratkaisee
voittajan. Listat tehdään erikseen uroksista ja nartuista.
Vuoden Parhaiten ulkomailla pärjännyt cotonpentu:
ROP Pentu
VSP Pentu

3pistettä
2pistettä

Vuoden Parhaiten ulkomailla pärjännyt coton Juniori, Aikuinen ja Veteraani:
Junioriluokan kilpailussa kilpaillaan näyttelyn junioriluokan tuloksin.
Aikuisluokan kilpailussa kilpaillaan näyttelyn nuorten, avoimen ja valioluokan tuloksin.
Veteraaniluokan kilpailussa kilpaillaan näyttelyn veteraaniluokan tuloksin.
ROP (Junori-Rop, Rop, Veteraani-Rop)
3pistettä
VSP (Junori-Vsp, Vsp, Veteraani-Vsp)
2pistettä
Koira saa vain luokkansa Rop/Vsp-pisteet.
PU/PN 1
4pistettä
PU/PN 2
3pistettä
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PU/PN 3
2pistettä
PU/PN 4
1pistettä
Osallistujamääristä tulevat lisäpisteet. Saadakseen lisäpisteitä pitää olla liitteenä myös
kuvat näyttelyluettelosta (lisäpisteet EIVÄT koske pentuluokkaa):
Osallistujat
Pisteet
1-5
1
5-10
2
11-15
3
16-20
4
21-25
5
26-30
6
31-35
7
36-40
8
41-45
9
46-50
10
51-55
11
56-60
12
yli 60
13

