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Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet
Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 16.11.2018, päivitetty 16.12.2018
Parhaiden Näyttelykoirien pisteytystä.
Yleistä
LPKY valitsee ja palkitsee vuosittain kevätkokouksessa valionarvon saavuttaneet ja edellisen vuoden
parhaimmin menestyneet koirat edellisen kalenterivuoden aikana saavutettujen tulosten perusteella.
Näyttelyiden valionarvoista palkitaan FI ja C.I.B ja C.I.E. Muita palkittavia valionarvoja ovat palvelus-,
pelastus-, tottelevaisuus- ja rallytokokokeissa saavutetut kansalliset ja kansainväliset valioarvot.
Valionarvon saavuttaneet saavat pokaalinsa omaksi, kaikki muut palkinnot ovat kiertopalkintoja.
Kiertopalkintopokaaleihin ei ole kiinnitysoikeutta. Palkinnon mukana kiertää kullekin lajille oma
valokuvakansio, johon koiran omistaja laittaa valokuvan ja merkitsee koiran tiedot. Vuoden Parhaan
koiran palkinnon saaneille luovutetaan LPKY:n kevätkokouksessa kunniakirjat. Kiertopokaaleita ja
valokuvakansioita ei jälkeenlähetetä ja ne on toimitettava seuraavaan kevätkokoukseen mennessä takaisin
sihteerille.
Parhaiden koirien valintaan voivat osallistua seuraavat koirat:









Koiran omistaja, ohjaaja tai haltija on ollut yhdistyksen jäsenenä tulosten hankkimisajankohtana ja

Koira ja ohjaaja ovat edustaneet yhdistystämme sellaisissa kilpailuissa / kokeissa, joissa
edustaminen on sääntöjen edellyttämää tai yleisen käytännön mukaista. Poikkeuksena on
sellaiset rotujärjestöjen
ja joukkuemuotoiset kilpailut / kokeet, joissa LPKY:n edustaminen ei ole

mahdollista.
Tulokset on saatu Suomessa pidetyissä virallisissa näyttelyissä, kokeissa tai
kilpailuissa
(Poikkeuksena Maailman, Euroopan, ja Pohjoismaiden mestaruuskokeet)

Tulokset tulee toimittaa kirjallisesti kyseistä vuotta seuraavan tammikuun 10. päivään mennessä
yhdistyksen postiosoitteeseen PL 251, 53101 Lappeenranta tai sähköpostiosoitteeseen
lpky.vuodenkoira@gmail.com. Vain määräaikaan mennessä saapuneet tulosilmoitukset huomioidaan.
Tulosilmoituksesta tulee käydä ilmi:

























Koiran rotu, täydellinen nimi, sukupuoli ja titteli
Koiran omistaja, osoite ja puhelinnumero



Tavoiteltava
 palkinto / palkinnot (huomattava, että tulokaspalkintoa tavoittelevien tulee mainita tästä
erikseen)

Näyttelyiden / kokeiden / kilpailujen aika ja paikka, koiran tulokset.

Tiedot palkinnon saamiseen vaikuttavista valionarvoista, laji ja myöntämispäivä

Suositellaan: kopio kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeista.



Parhaiden Koirien valintapisteet laskee LPKY:n hallituksen määräämä henkilö / henkilöt.
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Parhaan Palveluskoiran valintaperusteet
LPKY valitsee lajeittain vuoden parhaan palveluskoiran niissä lajeissa, joissa yhdistyksemme jäsenet ovat
saavuttaneet koulutustunnustuksia palveluskoirakokeissa. Näistä alla olevien laskentaperusteiden
mukaisesti eniten pisteitä koekauden aikana saavuttanut koira palkitaan Vuoden Parhaan Palveluskoiran
palkinnolla. Koekauden tuloksiin lasketaan kolme parasta tulosta (ts. jotka antavat alla olevien taulukoiden
mukaisesti eniten pisteitä).
Parhaan vetokoiran valinnassa sovelletaan Kymenläänin Kennelpiirin kulloinkin voimassaolevia piirin
parhaan vetokoiran valintaperusteita.
Palveluskoirakokeiden tulospisteet

I-tulos (270-300 p)
II-tulos (240-269 p)
III-tulos (210-239 p)

1. / ALO
5 pistettä
3 pistettä
1 piste

2. / AVO
10 pistettä
7 pistettä
5 pistettä

3. / VOI
20 pistettä
15 pistettä
10 pistettä

Arvokokeiden lisäpisteet
Piirinmestaruus-koe

Kansainvälinen koe

1. sija

+ 20 pistettä

+ 20 pistettä

Palveluskoirien
SM-koe
+ 40 pistettä

2. sija
3. sija
+ CACIT

+ 15 pistettä
+ 10 pistettä
-

+ 15 pistettä
+ 10 pistettä
+ 10 pistettä

+ 30 pistettä
+ 20 pistettä
-

1. sija
2. sija
3. sija
4. sija
5. sija
6.-10. sija
11.-20. sija

Pohjoismaiden
mestaruuskoe
+ 50 pistettä
+ 40 pistettä
+ 30 pistettä
+ 25 pistettä
+ 20 pistettä
+ 10 pistettä
-

Euroopan- tai
maailmanmestaruuskoe
+ 100 pistettä
+ 80 pistettä
+ 70 pistettä
+ 60 pistettä
+ 50 pistettä
+ 30 pistettä
+ 20 pistettä

Valionarvojen lisäpisteet
Käyttövalion arvo
Kansainvälisen käyttövalion arvo

+ 20 pistettä
+ 40 pistettä

Arvokokeiden lisäpisteet lisätään kyseisen kokeen tulospisteisiin. Valionarvojen antamat pisteet
lisätään vain arvon saavuttamisvuoden pisteisiin. Tasapistetilanteessa voittaa koira, joka on saavuttanut
eniten lisäpisteitä arvokokeista. Tämän jälkeen voittaa koira, joka on saavuttanut enemmän pisteitä
korkeammasta luokasta kuin muut tasapisteissä olevat koirat. Tämän jälkeen tasatilanteessa voittaa
kolmesta huomioonotetusta kokeesta korkeimman pistekeskiarvon saavuttanut koira.
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Parhaan Palveluskoiratulokkaan valintaperusteet
Palkinnosta kilpailevat koirat, jotka ovat osallistuneet ensimmäisen kerran palveluskoirakokeeseen
kyseisenä vuonna. Koira saa olla osallistunut aikaisemmin käyttäytymiskokeeseen tai
vetokoirakokeeseen. Paras Palveluskoiratulokas valitaan Parhaan Palveluskoiran valintaperusteiden
mukaisesti koiran ensimmäisen kilpailuvuoden kolmen (3) parhaan kokeen tuloksista (ts. jotka antavat
taulukoiden mukaisesti eniten pisteitä)
Pelastuskoirien suorituspalkinnot
Vuosittain palkitaan hallituksen hyväksymällä tavalla uudet pelastuskoirakokeen sekä virtakäyttöönottotarkastuksen hyväksytysti suorittaneet koirat. Tulokset tulee toimittaa kirjallisesti kyseistä
vuotta seuraavan tammikuun 10. päivään mennessä yhdistyksen ilmoittamalla tavalla, katso sääntöjen
alusta lähettämisohjeet.

Parhaan TOKO-tulokkaan valintaperusteet
Palkinnosta kilpailevat koirat, jotka ovat osallistuneet ensimmäisen kerran TOKO-kokeeseen kyseisenä
kalenterivuonna. Koira saa siis olla osallistunut muihin kuin TOKO-kokeisiin aikaisemmin. Paras TOKOtulokas valitaan Parhaan TOKO-koiran valintaperusteiden mukaisesti koiran ensimmäisen kilpailuvuoden
(kalenterivuosi) kolmen (3) parhaan kokeen tuloksista (ts. jotka antavat taulukoiden mukaisesti eniten
pisteitä).
Parhaan TOKO-koiran valintaperusteet
Alla olevien laskentaperusteiden mukaisesti eniten pisteitä koekauden aikana saavuttanut koira palkitaan
Vuoden Parhaan TOKO-koiran palkinnolla. Koekauden tuloksiin lasketaan kolme parasta tulosta (ts. jotka
antavat alla olevien taulukoiden mukaisesti eniten pisteitä).
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TOKO-kokeiden tulospisteet
ALO
4 pistettä
2 pistettä
1 piste

I-tulos
II-tulos
III-tulos

AVO
8 pistettä
6 pistettä
4 pistettä

VOI
12 pistettä
10 pistettä
8 pistettä

ERIVOI
20 pistettä
16 pistettä
12 pistettä

Arvokokeiden lisäpisteet
Piirinmestaruus-koe

Kansainvälinen koe

1. sija

+ 20 pistettä

+ 20 pistettä

TOKO:n
SM-koe
+ 40 pistettä

2. sija
3. sija
+ CACIOB

+ 15 pistettä
+ 10 pistettä
-

+ 15 pistettä
+ 10 pistettä
+ 10 pistettä

+ 30 pistettä
+ 20 pistettä
-

1. sija
2. sija
3. sija
4. sija
5. sija
6.-10. sija
11.-20. sija

Pohjoismaiden
mestaruuskoe
+ 50 pistettä
+ 40 pistettä
+ 30 pistettä
+ 25 pistettä
+ 20 pistettä
+ 10 pistettä
-

Euroopan- tai
maailmanmestaruuskoe
+ 100 pistettä
+ 80 pistettä
+ 70 pistettä
+ 60 pistettä
+ 50 pistettä
+ 30 pistettä
+ 20 pistettä

Valionarvojen lisäpisteet
Tottelevaisuusvalion arvo
Muun kuin Suomen tottelevaisuusvalion arvo
Kansainvälisen tottelevaisuusvalion arvo

+ 20 pistettä
+ 20 pistettä
+ 40 pistettä

Arvokokeiden lisäpisteet lisätään kyseisen kokeen tulospisteisiin. Valionarvojen antamat pisteet
lisätään vain arvon saavuttamisvuoden pisteisiin. Tasapistetilanteessa voittaa koira, joka on saavuttanut
eniten lisäpisteitä arvokokeista. Tämän jälkeen voittaa koira, joka on saavuttanut enemmän pisteitä
korkeammasta luokasta kuin muut tasapisteissä olevat koirat. Tämän jälkeen tasatilanteessa voittaa
kolmesta huomioonotetusta kokeesta korkeimman pistekeskiarvon saavuttanut koira.
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Parhaan Rally-toko tulokkaan valintaperusteet
Palkinnosta kilpailevat koirat, jotka ovat osallistuneet ensimmäisen kerran Rally-toko kisaan kyseisenä
kalenterivuonna. Koira saa siis olla osallistunut muihin kuin Rally-toko kisoihin aikaisemmin. Paras Rallytoko tulokas valitaan Parhaan Rally-toko koiran valintaperusteiden mukaisesti koiran ensimmäisen
kilpailuvuoden (kalenterivuosi) kolmen (3) parhaan kokeen tuloksista (ts. jotka antavat taulukoiden
mukaisesti eniten pisteitä).

Parhaan Rallytoko-koiran valintaperusteet
Alla olevien laskentaperusteiden mukaisesti eniten pisteitä koekauden aikana saavuttanut koira palkitaan
Vuoden Parhaan Rallytoko-koiran palkinnolla. Koekauden tuloksiin lasketaan enintään viisi (5) parasta
tulosta, jotka on saavutettu kilpailukauden aikana.
-alokasluokasta saadut pisteet lasketaan mukaan sellaisenaan
-avoimesta luokasta saadut pisteet kerrotaan kertoimella 1,2
-voittajaluokasta saadut pisteet kerrotaan kertoimella 1,4 mestariluokasta saadut pisteet kerrotaan kertoimella 1,6
Kertomalla saadut pisteet lasketaan yhteen.
Lisäksi koiran saavuttaessa Suomen rally-tokovalionarvon kilpailuvuoden aikana, lisätään laskennan
perusteella koiralle saatuun pistemäärään 10 pistettä.
Koiran saavuttaessa ulkomaisen rally-tokovalionarvon kilpailuvuoden aikana, lisätään koiran pisteisiin 5
pistettä.
Koiran päästessä osallistumaan rally-tokon yksilö Suomenmestaruuskilpailuissa finaaliradalle, lisätään
koiran pisteisiin 3 pistettä.
Yksilö Suomenmestaruuskilpailuissa sijoittuneille koirakoille annetaan lisäpisteitä seuraavasti: 1. sija 20
pistettä, 2. sija 15 pistettä, 3. sija 10 pistettä.
Parhaan Näyttelykoiran valintaperusteet
Parhaan Näyttelykoiran valintaan voivat osallistua kaikki FCI-maissa rekisteröidyt koirat, jonka omistaja
tai haltija on ollut yhdistyksen jäsenenä tulosten hankkimisajankohtana. Tuloksia laskettaessa
huomioidaan viisi (5) parasta tulosta, joiden tulee olla saatu virallisista Suomessa pidetyistä FCI:n
tunnustamista näyttelyistä ja ulkomailta Euroopan-, Pohjoismaiden- ja Maailmanvoittajanäyttelyistä.
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Pisteet rodun arvostelusta
Luokkavoitto ”Erinomainen” -laatumaininnalla
Rotunsa paras
Vastakkaisen sukupuolen paras
PU/PN 2
PU/PN 3
PU/PN 4

1 piste
+5 pistettä
+4 piste

+ 3 pistettä
+ 2 pistettä
+ 1 piste

Lisäpisteet

1. sija

Ryhmänsä Paras
+ 10 pistettä

Best In Show
+ 10 pistettä

2. sija
3. sija
4. sija

+ 9 pistettä
+ 8 pistettä
+ 7 pistettä

+ 9 pistettä
+ 8 pistettä
+ 7 pistettä

Kun tulos on saavutettu;
Kansainvälisestä näyttelystä
SKL:n Voittajanäyttelystä
Helsingin Voittajanäyttelyssä
Pohjoismaiden Voittajanäyttelyssä
Nord näyttelyssä
Kaikkien rotujen näyttelyssä
Junioreuroopan- tai juniormaailmanvoittajatitteli
saavuttamisvuonna
Euroopan- tai maailmanvoittajatitteli saavuttamisvuonna
Pohjoismaiden junior- tai voittajatitteli saavuttamisvuonna

+ 2 pistettä
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 2 pistettä
+ 2 pistettä
+ 2 pistettä

BIS-sijoitukset huomioidaan vain kansainvälisistä ja kaikkien rotujen näyttelyistä, ei ryhmä- tai
erikoisnäyttelyistä.
Mahdollisen tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja ottamalla huomioon ensin RYP-1 tulokset, jos ne
ovat tasan, otetaan RYP-2 tulokset aina RYP-4 saakka. Ryp-tulosten puuttuessa tai mennessä tasan,
voittajan määrittää KV-näyttelyistä saatujen ROP-voittojen määrä. Kansainvälisten näyttelyiden ROPvoittojen mennessä tasan, huomioidaan laskennassa kaikkien ROP-voittojen määrä. Jos pisteet vielä
menevät tasan, kukin tasatuloksen saanut hallitsee palkintoa osan vuodesta.
Parhaan Palveluskoirarotuisen Näyttelykoiran valintaperusteet
PK-rotuiselta näyttelykoiralta vaaditaan hyväksytty tulos myös PK- tai Peko-kokeesta.
Parhaan Palveluskoirarotuisen Näyttelykoiran valintaan voivat osallistua kaikki Suomen Palveluskoiraliiton
palveluskoira- ja/tai pelastuskoirakokeisiin kyseisenä vuonna kilpailuoikeuden omanneet koirat, jonka
omistaja tai haltija on ollut yhdistyksen jäsenenä tulosten hankkimisajankohtana. Tuloksia laskettaessa
huomioidaan viisi (5) parasta tulosta, joiden tulee olla saatu virallisista Suomessa pidetyistä FCI:n
tunnustamista näyttelyistä ja ulkomailta Euroopan-, Pohjoismaiden- ja Maailmanvoittajanäyttelyistä.

Lisäpisteet, kun tulos on saavutettu:
Palveluskoirien erikoisnäyttelyssä (PK-tapahtuma)

+ 1 piste

BIS-sijoitukset huomioidaan vain kansainvälisistä ja kaikkien rotujen näyttelyistä, ei ryhmä- tai
erikoisnäyttelyistä, lukuunottamatta palveluskoirien erikoisnäyttelyä (PK-tapahtuma), josta myös BISsijoitukset huomioidaan sekä kyseisen näyttelyn kauneimman koiran (BIS) ja näyttelyn kauneimman
käyttökoiran (BIS-käyttökoira) osalta.
Tulokset lasketaan Parhaan Näyttelykoiran valintaperusteiden mukaisesti. Parhaan Palveluskoirarotuisen
Näyttelykoiran valintaan osallistuva koira osallistuu automaattisesti myös Parhaan Näyttelykoiran valintaan,
mutta tällöin Parhaan Näyttelykoiran valinnan pistelaskussa ei huomioida koiran saavuttamia lisäpisteitä
Palveluskoirien erikoisnäyttelyssä (PK-tapahtuma), eikä kyseisestä näyttelystä mahdollisesti saavutettua
BIS-sijoitusta huomioida. Kyseiset pisteet huomioidaan vain Parhaan Palveluskoirarotuisen Näyttelykoiran
valinnassa.
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Parhaan Veteraanin valintaperusteet
Parhaan veteraanin valintaan voivat osallistua kaikki veteraaniluokkaan osallistuneet koirat, jonka omistaja
tai haltija on ollut yhdistyksen jäsenenä tulosten hankkimisajankohtana. Tuloksia laskettaessa
huomioidaan viisi (5) parasta veteraaniluokan tulosta, joiden tulee olla saatu virallisista Suomessa
pidetyistä FCI:n tunnustamista näyttelyistä ja ulkomailta Euroopan-, Pohjoismaiden- ja
Maailmanvoittajanäyttelyistä.
Pisteet rodun arvostelusta
Rotunsa paras veteraani
Vastakkaisen sukupuolen paras veteraani

+2 pistettä
+1 piste

Lisäpisteet

1. sija

Best In Show –
veteraani
+ 10 pistettä

2. sija
3. sija
4. sija

+ 9 pistettä
+ 8 pistettä
+ 7 pistettä

Kun tulos on saavutettu;
Kansainvälisessä näyttelyssä
Nord näyttelyssä
Kaikkien rotujen näyttelyssä
SKL:n Voittajanäyttelyssä
Pohjoismaiden Voittajanäyttelyssä
Helsingin Voittajanäyttelyssä
Euroopan., Pohjoismaiden- tai Maailmanveteraanivoittaja
titteli saavuttamisvuonna

+ 2 pistettä
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 1 piste
+ 2 pistettä

BIS-veteraani -sijoitukset huomioidaan vain kansainvälisistä ja kaikkien rotujen näyttelyistä, ei ryhmä- tai
erikoisnäyttelyistä.
Mahdollisen tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja ottamalla huomioon ensin BIS VET-1 tulokset, jos
ne ovat tasan, otetaan BIS VET-2 tulokset aina BIS VET-4 saakka. BIS VET-tulosten puuttuessa tai mennessä
tasan, voittajan määrittää KV-näyttelyistä saatujen ROP-veteraani voittojen määrä. Kansainvälisten
näyttelyiden ROP VET-voittojen mennessä tasan, huomioidaan laskennassa kaikkien ROP VET-voittojen
määrä. Jos pisteet vielä menevät tasan, kukin tasatuloksen saanut hallitsee palkintoa osan vuodesta.
Vuoden paras näyttelykoira ja vuoden paras veteraani ovat erillisiä kilpailuja, joihin veteraani-ikäinen koira
voi osallistua molempiin samana vuonna. Vuoden veteraanikilpailussa huomioidaan vain veteraaniluokassa
saavutetut ROP- ja VSP- veteraani ja BIS–veteraanitulokset. Muut tulokset huomioidaan vuoden
näyttelykoirakilpailussa.
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Parhaan Junior Handlerin valintaperusteet
Palkinto myönnetään kilpailuvuoden aikana parhaiten menestyneelle junior handlerille, joka on iältään 1017-vuotias sekä on ollut yhdistyksen jäsenenä tulosten hankkimis-ajankohtana. Tuloksia laskettaessa
huomioidaan neljä (4) parasta tulosta Suomessa pidetyistä FCI:n tunnustamista näyttelyistä joista vain yksi
saa olla SM-osakilpailu.
Pisteet määräytyvät sijoituksen ja ikäluokittain ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrän mukaan.

Kaikkien
rotujen tai
kansainvälinen
näyttely
Rodun
erikoisnäyttely tai
ryhmänäyttely

Sijoitu
s
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrä / ikäluokka
1-10
11-15
16-30
31-40
41-50 51-60
603
5
5
6
6
7
7
2
4
4
5
5
6
6
1
3
3
4
4
5
5
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
2
3
4
5
5
6
6
1
2
3
4
4
5
5
1
2
3
3
4
4
1
2
2
3
3
1
1
2
2

SM-osakilpailun tai piirinmestaruuskilpailun lisäpisteet lisätään seuraavan taulukon mukaisesti kilpailun
peruspisteisiin
SM-osakilpailu tai
piirinmestaruus

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

1.
+3
+4
+5
+6
+7
2.
+2
+3
+4
+5
+6
3.
+1
+2
+3
+4
+5
4.
+1
+2
+3
+4
5.
+1
+2
+3
SM-finaali (ilmoittautuneiden lukumäärällä ei merkitystä)
15 pistettä
14 pistettä
13 pistettä
12 pistettä
11 pistettä

+8
+7
+6
+5
+4

+9
+8
+7
+6
+5

