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Säännöt yleisesti
Vuoden coton -kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de
Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity coton de tuléar, tuléar, joka
on osallistunut koiranäyttelyihin kotimaassa. Vuoden Kasvattaja –kilpailuun osallistuvan
kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Voittajat palkitaan Suomen Coton de tuléar ry:n
lahjoittamalla diplomilla ja ruusukkeella.
Itselasketut pisteet tulee ilmoittaa lomakkeella, joka löytyy täältä:
https://goo.gl/forms/3RO2zWLLTKasmO3p1. Pyydetyt todistukset tulee lähettää liitteenä
sähköpostiosoitteeseen scdt.vuodencoton@gmail.com.
Yksi koira voi kilpailla useammassa luokassa vuoden aikana, mutta yhdestä näyttelystä voi
saada vain yhden kilpailuluokan pisteitä. Kilpailuaika on 1.1 - 31.12.

Kilpailuluokat
●

●

●

●

●

●

Vuoden Pentu(alle 9 kk)
○ Omistajan tulee laskea pisteet itse
○ Lähetä arvostelu, josta näkyy tulos: VSP/ROP-pentu, ja mahdollinen
BIS-sijoitus
Vuoden Coton (JUN/NUO/AVO/VAL)
○ Pisteet lasketaan automaattisesti
○ Omistajan tulee laskea pisteet lähettää todistus, vain m
 ahdollisista RYP- ja
BIS-sijoituksista
Vuoden Veteraani(yli 8 vuotta)
○ Pisteet lasketaan automaattisesti
○ Omistajan tulee laskea pisteet ja lähettää todistus, v ain mahdollisista
BIS-sijoituksista
Vuoden Kasvattaja
○ Kasvattien pisteet lasketaan automaattisesti
○ Kasvattajan tulee laskea pisteet ja lähettää todistus v ain mahdollisista
kasvattajaryhmän sijoituksista (KP, ROP, BIS-sijoitukset)
Vuoden Agility-coton
○ Omistajan tulee laskea pisteet itse
○ Lähetä kopio kilpailukirjasta / arvostelulomake
Vuoden Toko-coton
○ Omistajan tulee laskea pisteet itse
○ Lähetä kopio kilpailukirjasta / arvostelulomake

Lähetä edellä mainittujen tulosten kirjaamiseen kopiot arvostelulomakkeista sähköpostitse
osoitteeseen s
 cdt.vuodencoton@gmail.com. Laita Sähköpostin otsikon viestiksi
kilpailuluokka ja koiran nimi, esim: “vuoden coton: koiran nimi”

Vuoden pentu
Vuoden Pentu -kilpailun osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar
ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity alle 9 kk:n ikäinen coton de tuléar,
jonka tulokset on ilmoitettu Vuoden Pentu -kilpailuun seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
Vuoden Pentu -kilpailussa sijoitetaan viisi (5) parasta kumpaakin sukupuolta olevaa coton de
tuléar -rotuista pentua, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä
näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan enintään viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran
on arvostellut aina eri tuomari. Pentuluokan kilpailussa kilpaillaan näyttelyn pentuluokan
tuloksin.
Eniten pisteitä kerännyt pentu on Vuoden Pentu ja vastakkaisen sukupuolen suurimman
pistemäärän saanut on VSP. Jos pisteet menevät tasan, ratkaisee suurin yksittäinen
pistemäärä näyttelyssä. Jos vielä tasan, ratkaisee koirien määrä näissä näyttelyissä. Jos
vielä tasan, arpa ratkaisee voittajan.
Itselasketut pisteet tulee ilmoittaa lomakkeella, joka löytyy täältä:
https://goo.gl/forms/3RO2zWLLTKasmO3p1.
Pentuluokassa VSP-, ROP-, ja BIS-kehässä sijoittuneen pennun arvostelulomake tulee
lähettä liitteenä sähköpostiosoitteeseen: s
 cdt.vuodencoton@gmail.com. Laita Sähköpostin
otsikon viestiksi kilpailuluokka ja koiran nimi, esim: “vuoden pentu: koiran nimi”

Pisteytys
Näyttelypisteet
ROP-pentu

4

VSP-pentu

3

BIS-pisteet
BIS1

11 pistettä

BIS2

10 pistettä

BIS3

9 pistettä

BIS4

8 pistettä

Vuoden coton
Vuoden Coton -kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de tuléar
ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity coton de tuléar ilman erillistä
ilmoittautumista. HUOM! RYP- ja BIS -sijoitukset tulee ilmoittaa. Kilpailuvuosi on yhtä kuin
kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
Vuoden Coton –kilpailussa sijoitetaan viisi (5) parasta kumpaakin sukupuolta olevaa coton
de tuléar -rotuista koiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä
näyttelyistä, kuitenkin enintään viidestä (5) näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri
tuomari. Vuoden coton kilpailussa kilpaillaan näyttelyn juniori-, nuorten-, avoimen ja
valioluokan tuloksin.
Eniten pisteitä saanut koira on Vuoden Coton ja vastakkaisen sukupuolen suurimman
pistemäärän saanut on VSP. Jos pisteet menevät tasan, ratkaisee suurin yksittäinen
pistemäärä näyttelyssä. Jos vielä tasan, ratkaisee koirien määrä näissä näyttelyissä. Jos
vielä tasan, arpa ratkaisee voittajan.
Itselasketut pisteet tulee ilmoittaa lomakkeella, joka löytyy täältä:
https://goo.gl/forms/3RO2zWLLTKasmO3p1.
Todistus RYP- ja BIS-kehäsijoitukista tulee lähettää liitteenä sähköpostiosoitteeseen:
scdt.vuodencoton@gmail.com. Laita sähköpostiviestin otsikoksi esim: “vuoden coton:
koiran nimi”.

Pisteytys
Rotukehäpisteet
Ryhmänäyttely

Kaikkien rotujen

KV-näyttely

Erikoisnäyttely

ROP

5

8

11

14

VSP

4

7

10

13

PU/PN2

3

6

9

12

PU/PN3

2

5

8

11

PU/PN4

1

4

7

10

RYP-pisteet
RYP1

6 pistettä

RYP2

5 pistettä

RYP3

4 pistettä

RYP4

3 pistettä

BIS-pisteet
BIS1

11 pistettä

BIS2

10 pistettä

BIS3

9 pistettä

BIS4

8 pistettä

Osallistujamääristä tulevat lisäpisteet
1-9

1 piste

10-19

2 pistettä

20-29

3 pistettä

30-39

4 pistettä

40-49

5 pistettä

50-59

6 pistettä

yli 60

11 pistettä

Vuoden Veteraani
Vuoden Veteraani -kilpailun osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de
Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity coton de tuléar ilman erillistä
ilmoittautumista. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
Vuoden Veteraanikilpailussa sijoitetaan viisi (5) parasta kumpaakin sukupuolta olevaa coton
de tuléar -rotuista koiraa, jotka kalenterivuoden aikana ovat saavuttaneet eniten pisteitä
näyttelyistä alla olevan pistetaulukon mukaan korkeintaan viidestä (5) näyttelystä, joissa
koiran on arvostellut aina eri tuomari. Veteraaniluokan kilpailussa kilpaillaan näyttelyn
veteraaniluokan tuloksin.
Pisteet lasketaan VET -luokkaan osallistuneille, PU/PN -luokissa sijoittuneille koirille Vuoden
Coton -pisteiden mukaan. Jos veteraani ei ole sijoittunut PU/PN -luokissa saa hän kuitenkin
pisteitä ROP- tai VSP-veteraanista alla olevan taulukon mukaan. Jos VSP-VET on sijoittunut
PU/PN –luokissa korkeammalle kuin ROP-VET, saa ROP-VET kuitenkin yhden (1) pisteen
enemmän.
Eniten pisteitä saanut koira on Vuoden Veteraani ja vastakkaisen sukupuolen suurimman
pistemäärän saanut on VSP. Jos pisteet menevät tasan, ratkaisee suurin yksittäinen
pistemäärä näyttelyssä. Jos vielä tasan, ratkaisee koirien määrä näissä näyttelyissä. Jos
vielä tasan, arpa ratkaisee voittajan.
Itselasketut pisteet tulee ilmoittaa lomakkeella, joka löytyy täältä:
https://goo.gl/forms/3RO2zWLLTKasmO3p1.
Todistus BIS-tuloksista tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
scdt.vuodencoton@gmail.com. Laita sähköpostin otsikoksi esim: “vuoden veteraani: koiran
nimi”.

Pisteytys
ROP-VET-pisteet
Ryhmänäyttely

Kaikkien rotujen

KV-näyttely

Erikoisnäyttely

ROP-Veteraani

2

3

4

6

VSP-Veteraani

1

2

3

5

PU/PN-sijoitukset
PU/PN1

6 pistettä

PU/PN2

5 pistettä

PU/PN3

4 pistettä

PU/PN4

3 pistettä

BIS-sijoitukset
BIS1

6 pistettä

BIS2

5 pistettä

BIS3

4 pistettä

BIS4

3 pistettä

Vuoden kasvattaja
Vuoden Kasvattaja kilpailuun osallistuu vakituisesti Suomessa asuva coton de tuléar
–kasvattaja, joka on Suomen Coton de tuléar ry:n jäsen. Kilpailuvuosi on yhtä kuin
kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
Vuoden Kasvattajakilpailussa sijoitetaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta kasvattajaa.
Kasvattajan pisteet lasketaan kaikkien kasvattien sijoituksista. Mikäli kilpailun voittajaa ei
voida ratkaista johtuen samasta pistemäärästä, katsotaan voittajaksi se, jonka kasvateilla on
enemmän ROP -sijoituksia. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se, jonka
kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on enemmän pisteitä erikoisnäyttelyistä. Kilpailujen
voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen pistemäärä, ainoastaan sijoitus
muuttuu.
Itselasketut pisteet tulee ilmoittaa lomakkeella, joka löytyy täältä:
https://goo.gl/forms/3RO2zWLLTKasmO3p1.
Kopiot kasvattajaryhmän arvostelulomakkeista tulee lähettää liitteenä sähköpostilla
osoitteeseen: s
 cdt.vuodencoton@gmail.com. L
 aita sähköpostin otsikoksi oma
kennelnimesi.

Pisteytys
Kaikkien kasvattien Suomen näyttelypisteet lasketaan seuraavasti (pisteet lasketaan
automaattisesti):
ROP

4 pistettä

VSP

3 pistettä

CACIB

2 pistettä

SERT

1 piste

Vuonna 2017 vahvistetuista valiotuloksista lasketaan seuraavat (pisteet lasketaan
automaattisesti):
(minkä tahansa maan) MVA

4 pistettä

C.I.B

10 pistettä

Kasvattajaryhmä-pisteet (Lähetä tätä varten todistus):

ROP-kasvattajaryhmä

4 pistettä

KP

2 pistettä

BIS- kasvattajaryhmä-pisteet (lähetä tätä varten todistus)
BIS1-kasvattaja

8 pistettä

BIS2-kasvattaja

7 pistettä

BIS3-kasvattaja

6 pistettä

BIS4-kasvattaja

5 piste

Vuoden Agility-coton
Kilpailuun osallistuvat Suomen Coton de tuléar ry:hyn kuuluvat Suomessa virallisissa
agility-kokeissa kilpailevat koiranohjaajat, jotka kilpailevat coton de tuléar -rotuisen koiran
kanssa ja joiden tulokset on ilmoitettu Vuoden Agility-Coton -kilpailuun seuraavan vuoden
tammikuun loppuun mennessä. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
Kilpailussa otetaan huomioon koiran viisi (5) parasta tulosta kalenterivuoden aikana
järjestetyistä virallisista agility-kilpailuista, enintään kaksi (2) 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 (7) lisäpistettä. Lisäpisteitä saa myös
avoimessa SM-kilpailussa ja SM-kilpailussa sijoittumisesta.
Palkinto jaetaan vuosittain koiranohjaajalle, joka saa ohjaamansa coton de tuléar -rotuisen
koiran kanssa vuoden aikana eniten pisteitä virallisissa agilitykilpailuissa seuraavan
pistelaskennan mukaisesti. Tasapisteissä voittajan ratkaisee ensisijaisesti kilpailuun
ilmoitettujen nollatulosten lukumäärä ja toissijaisesti kilpailijan vuoden aikana saavutettujen
nollatulosten kokonaismäärä. Näidenkin mennessä tasan voittaja ratkaistaan arpomalla.
Kopio kilpailukirjasta, sekä ilmotettujen tulosten arvostelulomakkeet tulee lähettää
liitteenä sähköpostiosoitteeseen: scdt.vuodencoton@gmail.com. Laita sähköpostin
aiheeksi “Vuoden Agility-coton: koiran nimi”

Pisteytys
Luokkapisteet
1. luokka

2. luokka

3. luokka

0

7

10

13

0,01-5,99

5

7

10

6-10,99

3

5

7

11-15,99

2

3

4

16-

1

2

2

Lisäpisteet
Avoin SM-kilpailu (Finnish open)

SM-kilpailut

1. sija

20 pistettä

1. sija

30 pistettä

2. sija

16 pistettä

2. sija

26 pistettä

3. sija

12 pistettä

3. sija

22 pistettä

4. sija

8 pistettä

4. sija

16 pistettä

5. sija

6 pistettä

5. sija

14 pistettä

6. sija

4 pistettä

6. sija

12 pistettä

7. sija

3 pistettä

7. sija

10 pistettä

8. sija

2 pistettä

8. -12. sija

8 pistettä

13.-16. sija

4 pistettä

17.-20. sija

2 pistettä

Luokanvaihdosta + 3pistettä.

Vuoden Toko-coton
Kilpailuun osallistuvat Suomen Coton de tuléar ry:hyn kuuluvat Suomessa virallisessa
tottelevaisuuskokeessa kilpailevat koiranohjaajat, jotka kilpailevat coton de tuléar -rotuisen
koiran kanssa ja joiden tulokset on ilmoitettu Vuoden TOKO-Coton -kilpailuun seuraavan
tammikuun loppuun mennessä. Kilpailuvuosi on yhtä kuin kalenterivuosi (1.1.-31.12.)
Palkinto jaetaan vuosittain koiranohjaajalle, joka saa ohjaamansa coton de tuléar -rotuisen
koiran kanssa vuoden aikana eniten pisteitä virallisissa tottelevaisuuskokeissa seuraavan
pistelaskennan mukaisesti. Mikäli korkeimman pistemäärän on saavuttanut usea
koiranohjaaja, on voittaja se, jolla on coton de tuléar -rotuisen koiran kanssa suurin
pistemäärä yksittäisestä tottelevaisuuskokeesta. Mikäli voitto ei ratkea näin, se arvotaan.
Kopio kilpailukirjasta, sekä ilmotettujen tulosten arvostelulomakkeet tulee lähettää
liitteenä sähköpostiosoitteeseen: scdt.vuodencoton@gmail.com. Laita sähköpostin
aiheeksi “Vuoden Agility-coton: koiran nimi”

Pisteytys
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 parhaasta tuloksesta kerrottuna kolmella
TOKO EV = pisteet kolmesta parhaasta tuloksesta kerrottuna neljällä
Luokkavoitto = 10 lisäpistettä
KP = 10 lisäpistettä
CACIOB =
 20 lisäpistettä
Nämä pisteet lisätään AVO, VOI, EV -luokissa pisteisiin ennen pisteiden kertomista.

