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Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku
Hei,
valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun
pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä
kasvattajien pisteet valmistuvat pikapuoliin. Pentujen pisteitä ei valitettavasti
voi laskea ilman, että omistaja itse ilmoittaa näyttelytulokset kilpailuun.
Pentunäyttelyt ovat epävirallisia ja niiden tuloksia ei tallennu mihinkään.
Osalla näyttelyistä ei ole enää toimivaa internetsivua, josta tulokset pääsisi
tarkistamaan. Sääntöjen mukaan myös Agility- ja Toko-coton sarjoissa
omistaja ilmoittaa itse tulokset kilpailuun.
Pyydämme, että kilpailussa mukana olevien koirien omistaja / kasvattaja
täyttäisi alla olevan lomakkeen sääntöjen mukaisesti ja toimittaisi sen
13.3.2016 mennessä sihteerille: sihteeri.coton@toydogs.net tai Suomen
Coton de Tuléar ry, c/o Päivi Toivola, Rakuunatie 15 a 1, 01700 Vantaa.
Pahoittelemme tästä koituvaa ylimääräistä haittaa!
Mukavaa kevään jatkoa,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus
Koiran Virallinen nimi:__________________________________
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Sarjojen säännöt:
Vuoden PentuCoton pentukilpailussa sijoitetaan ne 3 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. Eniten pisteitä saanut on Vuoden Pentu -Coton ja
vastakkaisen sukupuolen suurimman pistemäärän saanut on VSP. (vastakkaisen
sukupuolen paras). Vuoden pentu ja VSP palkitaan Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla
diplomilla ja ruusukkeella.
Eniten pisteitä kerännyt pentu voittaa. Jos pisteet menevät tasan, ratkaisee suurin
yksittäinen pistemäärä näyttelyssä. Jos vielä tasan, ratkaisee koirien määrä näissä
näyttelyissä. Jos vielä tasan, arpa ratkaisee voittajan. Listat tehdään erikseen uroksista ja
nartuista.
Pistetaulukko:
pentu
kansallinen ryhmä
kansainvälinen ja erikoisnäyttely
näyttely
näyttely
näyttely
ROP Pentu
2
3
4
6
VSP Pentu
1
2
3
5
BIS sijoitusten pisteet lisätään ROP-pisteisiin.
BIS 1 11 p
BIS 2 10 p
BIS 3 9 p
BIS 4 8 p
Coton de Tuléar ry:n VUODEN AGILITYKOIRAKISAAN voivat osallistua kaikki kuluneen
kilpailuvuoden aikana Suomessa virallisissa agilitykilpailuissa kilpailleet Coton de Tulèarit.
Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi. Koiran omistajan tulee olla Coton de Tulèar ry:n
jäsen.
Kilpailussa otetaan huomioon koiran viisi (5) parasta tulosta kalenterivuoden aikana
järjestetyistä virallisista agilitykilpailuista, maximissaan kaksi tuloksista saa olla
hyppyradalta. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Jokaisesta
luokanvaihdosta saa kolme (3)lisäpistettä. SM-kilpailujen tai MM-karsintojen
osallistumisoikeuden saavuttamisesta ko. vuoden kilpailuihin saa seitsemän (5)
lisäpistettä. Lisäpisteitä saa myös avoimessa SM-kilpailussa ja SM-kilpailussa
sijoittumisesta.
Eniten pisteitä saanut voittaa. Tasapisteissä voittajan ratkaisee ensisijaisesti kilpailuun
ilmoitettujen nollatulosten lukumäärä ja toissijaisesti kilpailijan vuoden aikana
saavutettujen nollatulosten kokonaismäärä. Näidenkin mennessä tasan voittaja
ratkaistaan arpomalla.
Koiran omistaja laskee itse pisteensä ja lähettää tulokset sekä kopion
kilpailukirjasta ja/tai tuomarisihteerilapuista, jos tulokset eivät ole 0-tuloksia. Ne
koiran tulokset, jotka haluat huomioitavan pistelaskussa, on merkattava selvästi.
Lisäksi on ilmoitettava koiran tiedot ja omat yhteystiedot. Tulokset ilmoitetaan
tammikuun loppuun mennessä hallituksen nimeämälle tulosten laskijalle.
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Vain ne koirat, joiden tulokset ovat asianmukaisesti laskettu ja lähetetty agilitypisteenlaskijalle, osallistuvat kilpailuun!
Vuoden agilityCoton palkitaan Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla diplomilla ja
ruusukkeella.

Vuoden Toko-Coton
Vuoden TOKOCoton palkitaan Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla diplomilla ja
ruusukkeella.
1. Kilpailuun osallistuvat ne Coton de Tuléar ry:hyn kuuluvat Suomessa virallisessa
tottelevaisuuskokeessa kilpailevat koiranohjaajat jotka kilpailevat Coton de Tuléar
-rotuisen koiran kanssa ja joiden tulokset on lähetetty tokopistelaskijalle seuraavan
tammikuun loppuun mennessä, vaikka tuloksia olisikin aiemmin toimitettu yhdistyksen
internet-sivuille ja lehteen.
2. Palkinto jaetaan vuosittain koiranohjaajalle, joka saa ohjaamansa Coton de Tuléar
-rotuisen koiran kanssa vuoden aikana eniten pisteitä virallisissa tottelevaisuuskokeissa
seuraavan pistelaskennan mukaisesti.
3. Vuoden tokoCoton palkitaan Coton de Tuléar ry:n lahjoittamalla diplomilla ja
ruusukkeella. Vain I, II tai III palkintoon yltävät pisteet lasketaan mukaan
pistelaskennassa. TOKO ALO = pisteet kahdesta parhaasta tuloksesta TOKO AVO =
pisteet kolmesta parhaasta tuloksesta kerrottuna kahdella TOKO VOI = pisteet kolmesta
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parhaasta tuloksesta kerrottuna kolmella TOKO EV = pisteet kolmesta parhaasta
tuloksesta kerrottuna neljällä Luokka voitto = 10 lisäpistettä KP = 10 lisäpistettä CACIOB =
20 lisäpistettä Nämä pisteet lisätään AVO, VOI, EV -luokissa pisteisiin ennen pisteiden
kertomista.
4. Mikäli korkeimman pistemäärän on saavuttanut usea koiranohjaaja, on voittaja se, jolla
on Coton de Tuléarinsa kanssa suurin pistemäärä yksittäisestä tottelevaisuuskokeesta.
Mikäli voitto ei ratkea näin, se arvotaan.

