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Niin vanhat, kuin uudetkin säännöt löytyvät tästä 
lehdestä toisaalta. Vuosi 2018 kisataan loppuun 
asti vanhoilla säännöillä ja uudet astuvat voimaan 
2019 alusta. 

Mutta mitä sitten muutettiin?
Jatkossa meillä on kokonaan uusi kilpailu – Vuo-
den Tiibetinterrieripentu. Aikanaan meillä tästä 
tittelistä kisailtiinkin, mutta nyt jo vuosia on tämä 
kilpailu ollut poissa. Nyt kuitenkin halusimme sen 
palauttaa.

Vuoden Tiibetinterrieriveteraani-kilpailussa 
sääntöjä tarkennettiin sen verran, että jatkossa 

Uudistuksia Vuoden 
Voitokkaimpien kilpailuihin!

Vuoden Tiibetinterrieri-kilpailuiden säännöt herättävät aika-ajoin vilkastakin 
keskustelua, ja sääntöjä aina silloin tällöin on muokattukin uuteen uskoon. Edel-
lisen vuosikokouksen jälkeen hallitus nimesi joukostaan työryhmän miettimään 
sääntöuudistuksia, niiden tarpeellisuutta ja mahdollisia ehdotuksia sääntöjen 
suhteen. Työryhmä esitteli hahmotelmansa hallitukselle, ja hallituksessa sitten 

yhteistuumin mietittiin asia lopulliseen muotoon.

SA:sta jaetaan piste. Koira voi olla ROP-veteraani 
myös ilman SA’ta, ja tässä katsottiin, että SA’lla on 
pistearvo myös.  

Vuoden Tiibetinterrieri-kilpailussa säännöt 
pysyvät muuten ennallaan, mutta lisäpisteitä 
koiramäärästä alkaa kertyä jo kymmenen koiran 
kohdalla niin, että 10-19 koiraa on yksi lisäpiste. 
Sen jälkeen pistesaldo kasvaa aina viiden 
koiran välein, kuitenkin niin, että maksimissaan 
koiramäärästä saatavat lisäpisteet ovat 7.

Vuoden Kasvattaja-kilpailu koki ehkä eniten 
muutoksia: Tähän saakka näyttelyyn osallistumi-
sesta on saanut yhden pisteen tuloksesta riippu-

matta. Uudistetuissa säännöissä ERI/EH-tulokset 
oikeuttavat yhteen pisteeseen, sitä alemmista 
tuloksista ei pisteitä tule. Terveystarkastuksissa on 
vanhoissa säännöissä kohta, jossa ”muut viralliset 
terveystarkastukset” on tuloksesta huolimatta yksi 
piste. Uusissa säännöissä pisteitä heruu enää vain 
silmä-, lonkka-, kyynär- ja polvitarkastuksista.
Vanhoissa säännöissä agility, toko yms. harras-
tuslajit tuovat 3p. tuloksesta ja 1p. osallistumi-
sesta, tästä eteenpäin osallistumisesta ei jaeta 
pisteitä ja tuloksesta saa yhden pisteen.

Kisaintoa ja tsemppiä alkavan vuoden kisoihin!

Erillinen kilpailu pentuluokissa (5-7kk & 7-9kk) kil-
paileville koirille. Tähän kilpailuun lasketaan mukaan 
ainoastaan pentuluokissa kerätyt pisteet. Vuoden 
Pentu -kilpailuun voivat osallistua Suomessa syn-
tyneet ja/ tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinter-
rierit. 

Kalenterivuoden tuloksista otetaan huomioon viisi 
(5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3) 
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta 
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyt-
telyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden 
tulokset hyväksytään. 

ILMOITTAUTUMISESTA TULEE KÄYDÄ ILMI 
- koiran täydellinen nimi 
- koiran isä ja emä 

Vuoden pentu -säännöt  HUOM! Koskevat vuonna 2019 saavutettuja tuloksia

- kasvattaja ja omistaja 
- näyttelyiden aika ja paikka 
- koiran sijoitus näyttelyissä 
- valmiiksi lasketut pisteet 
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Pentu 
-kilpailun voittanut koira. 

PISTELASKU 
Pentuluokissa sijoittuneet: 
1. sija = 4 p. 
2. sija = 3 p. 
3. sija = 2 p. 
4. sija = 1 p. 
KP = 1 p.
Rop-pentu saa 6 lisäpistettä ja VSP-pentu 4 
lisäpistettä. 

Teksti: Petra Sankelo Kuva: Florian Rommel

Ryhmän paras ja Best in show -kehistä saa lisäpistei-
tä seuraavasti: 
RYP1-pentu/BIS 1 PEN = 4 p. 
RYP2-pentu/BIS 2 PEN = 3 p. 
RYP3-pentu/BIS 3 PEN = 2 p. 
RYP4-pentu/BIS 4 PEN = 1 p. 

Näyttelykohtaiset lisäpisteet 
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä 
Vuoden Voittaja -näyttelyt: 2 pistettä 
Helsinki Winner-näyttely: 1 piste 
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voit-
taja-, Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja 
-näytte¬lyistä: 2 pistettä 
Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä Vuoden pentu -kil-
pailuun.



36 Tiibetinterrierit ry • jäsenlehti 2/2018

Vuoden Tiibetinterrieri -kilpailuun voivat osallistua 
PU/PN-luokissa sijoittuneet , Suomessa syntyneet 
ja/tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon vii-
si (5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3) 
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta 
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyt-
telyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden 
tulokset hyväksytään.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi
-koiran täydellinen nimi
-koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä sekä näyttelyyn osal-
listuneiden koirien määrä (ei pennut )
- valmiiksi lasketut pisteet

Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Tiibe-
tinterrieri -kilpailun kolme eniten pisteitä saanutta 
sekä Vuoden Veteraani -kilpailun voittanut koira.

Pistelasku
PARAS UROS- ja PARAS NARTTU -luokissa sijoit-
tuneet
1. sija = 4 pistettä
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.

ROP saa 6 ja VSP saa 4 lisäpistettä.

Lisäpisteet osallistuneiden koirien mukaan (ei pen-
nut)
10-19 = 1 piste
20-24 = 2 p.
25-29 = 3 p.
30-34 = 4 p.
35-39 = 5 p.
40-44 = 6 p.
45-50 = 7 p.

Yli viidenkymmenen koiran koiramääristä ei kerry 
enää lisäpisteitä, maksimissaan koiramääräpisteet 
voivat siis olla 7 p.

Kaikkien rotujen näyttelyiden RYHMÄ- ja BEST IN 
SHOW -kehät
RYP-1 / BIS-1 = 4 p.
RYP-2 / BIS-2 = 3 p.
RYP-3 / BIS-3 = 2 p.
RYP-4 / BIS-4 = 1 p.

Ryhmänäyttelyistä (ryhmänäyttely = vähintään 2 
FCI:n roturyhmää) RYP-pisteet jaetaan kuten edellä, 
mutta BIS-kehän pisteet määräytyvät arvosteltujen 
ryhmien lukumäärän mukaan.

Esim: Kahden ryhmän ryhmänäyttelyssä
BIS-1 = 2 p. ja BIS-2 = 1 p.

Niissä erikoisnäyttelyissä, joissa ei käydä erikseen 
RYP-kisaa, ei jaeta erikseen RYP-pisteitä. Tällöin 
BIS-pisteet määräytyvät seuraavasti, riippumatta 
arvosteltavien rotujen määrästä:

BIS-1 = 4 p., BIS-2 = 3 p.,
BIS-3 = 2 p., BIS-4 = 1 p.

Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttely: 2 piste
Helsinki Winner -näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-, 
Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja -näyt-
telyistä: 2 pistettä

Vuoden kasvattaja -kilpailussa kasvattaja ansaitsee 
pisteitä kasvattiensa kilpa-ansioilla ja terveystut-
kimuksilla. Kilpailuun voi osallistua vähintään kahden 
tiibetinterrieripentueen kasvattaja. Osallistuminen 
on vapaaehtoista. Kasvattajan tulee itse ilmoittautua 
kilpailuun.

Kasvattaja tai kennelnimi saa pisteitä kaikista kas-
vateistaan, jotka kalenterivuoden aikana ovat saaneet 
vaadittavan tuloksen näyttelyissä, osallistuneet viral-
lisiin kilpailuihin tai tiettyihin terveystutkimuksiin. 
Pisteissä huomioidaan myös TTry:n jalostustarkastuk-
set ja kasvattajaluokkien menestys näyttelyssä.

Yhdelle koiralle ilmoitetaan kustakin kohdasta enin-
tään viisi tulosta (5tulosta/kohta/koira). Myös kasvat-
tajaluokalle huomioidaan enintään viisi tulosta.

Tuloksiin kelpuutetaan Suomessa saadut näyttely-, 
kilpailu- tai terveystutkimustulokset yhden kalen-
terivuoden ajalta. Tuloksiin ei huomioida ulkomaisia 
tuloksia.

PISTEET KERTYVÄT SEURAAVASTI:

NÄYTTELYTULOKSET  
(enintään 5 tulosta/koira)
Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- ja VSP-koirat eivät saa lisäksi SA-pistettä. 
Sen sijaan ROP- ja VSP-veteraanit saavat lisäksi myös 
SA-pisteet, mikäli ovat ko. näyttelyssä SA:lla palkittuja. 

ROP = 3 pistettä
VSP = 3 pistettä
ROP-veteraani = 1piste
VSP-veteraani = 1piste
SA= 2 pistettä

edellisiä alemmat tulokset ERI/EH = 1 piste

Kasvattajaluokat (enintään 5 tulosta/kasvattaja)

Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/
tulos. Eli ROP- kasvattaja ei saa saa lisäksi KP –pistettä.
ROP- kasvattaja = 3 pistettä
Kasvattaja KP = 1 piste

VALIONARVOT
C.I.B = 5p
FI MVA 5p
FI TVA = 5p
FI AVA = 5p

JALOSTUSTARKASTUS
Osallistuminen = 2 pistettä (vain näyttelyttämätön 
koira)

MUUT VIRALLISET KILPAILUT (enintään 5 tulosta/
koira/laji)
Toko, agility, koiratanssi, luonnetesti, MH luonneku-
vaus yms muut viralliset kokeet ja kilpailut
tulos = 3 pistettä
osallistuminen ilman tulosta = 1 piste

TERVEYSTULOKSET (enintään 5 tulosta/koira)
Lonkkakuvaus
A-B tuloksesta = 4 pistettä
huonompi tulos = 1 piste

Kyynärkuvaus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste

Polvitutkimus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste

Silmätarkastus (tuloksesta riippumatta) = 2p

Molemmat koiratanssilajit (HTM ja FS) ovat tasaver-
taisesti samassa kilpailussa. Kilpailuun voivat 
osallistua Suomessa syntyneet ja/tai Suomeen re-
kisteröidyt tiibetinterrierit. Kalenterivuoden aikana 
Suomessa järjestetyistä virallisista kilpailuis-
ta otetaan huomioon 5 parasta tulosta. Pisteitä voi 
saada tuloksen ja sijoituksen perusteella alla kuvatun 
mukaisesti. Kaikki koirat sijoitetaan, mutta vain voit-
taja palkitaan TT ry:n vuosikokouksessa.

Ilmoittautumisessa oltava:
- koiran täydellinen nimi, titteli, kasvattaja, omistajan 
nimi ja osoite
- kilpailujen aika, paikka ja ylituomari
- koiran kilpailuluokka ja tulos 
- valmiiksi lasketut pisteet
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle 
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com 
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.

Tulosten perusteella:
Tulos  Alo Avo Voi 
160-200 p  4 8 12
140-159.9p 3 6 9
100-139,9p 2 4 6

Lisäpisteet sijoituksista:
Sija 1-5 osall. 6-10 osall. 11+ osall.
1. 2 3 4
2.-3. 1 2 3
4.-5. 0 1 2
6.-7. 0 0 1

Muut lisäpisteet:
Kunniamaininnat: Alo 3p, Avo 5p 
Serti: Voi 10 p 
Valionarvo 40 p 

Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10 p
Osallistuminen SM-kisoihin 20p
Osallistuminen PM/EM-kisoihin 30p 
Osallistuminen MM-kisoihin 40p 

Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija  20 p.
2.sija  17 p.
3.sija  15 p.
4.sija  13 p.
5.sija  11 p.
6.sija  9 p.
7.sija  7 p.
8.sija  5 p.
9.sija  3 p.
10.sija  1p.

Arvokisajoukkueeseen 
osallistuminen: 10 p

Joukkuesijoitukset
1. sija  10 p.
2.sija  8 p.
3.sija  6 p.
4.sija  4 p.
5.sija  2 p.

Vuoden TT -säännöt Vuoden kasvattaja 
-säännöt

Vuoden koiratanssi TT 
-säännöt

Vuoden 2019 - kilpailujen säännöt
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Erillinen kilpailu veteraaniluokissa kilpaileville koi-
rille. Tähän kilpailuun lasketaan mukaan ainoastaan 
veteraaniluokissa kerätyt pisteet. Vuoden Veteraani 
-kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/
tai Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
 
Kalenterivuoden tuloksista otetaan huomioon viisi 
(5) parasta tulosta, kuitenkin vähintään kolme (3) 
parasta tulosta, joiden tulee olla vähintään kolmelta 
eri tuomarilta ja SKL-FKK:n hyväksymistä näyt-
telyistä. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden 
tulokset hyväksytään.
ILMOITTAUTUMISESTA TULEE KÄYDÄ ILMI
- koiran täydellinen nimi
- koiran isä ja emä
- kasvattaja ja omistaja
- näyttelyiden aika ja paikka
- koiran sijoitus näyttelyissä
- valmiiksi lasketut pisteet
Kevään vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Vete-
raani -kilpailun voittanut koira.

PISTELASKU
Veteraaniluokissa sijoittuneet, erinomaisella palki-
tut:
1. sija = 4 p.
2. sija = 3 p.
3. sija = 2 p.
4. sija = 1 p.
Rop-veteraani saa 6 lisäpistettä ja VSP-veteraani 4 
lisäpistettä. 
SA = 1 p.

Best in show -kehistä saa lisäpisteitä seuraavasti:
BIS 1 VET = 4 p.
BIS 2 VET = 3 p.
BIS 3 VET = 2 p.
BIS 4 VET = 1 p.
Näyttelykohtaiset lisäpisteet
Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely: 3 pistettä
Vuoden Voittaja -näyttelyt: 2 pistettä
Helsinki Winner-näyttely: 1 piste
Suomessa järjestettävistä Pohjoismaiden voittaja-, 
Euroopan voittaja- sekä Maailman voittaja -näyt-
telyistä: 2 pistettä

Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä Vuoden veteraani 
-kilpailuun.

Vuoden veteraani 
-säännöt

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai 
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä vi-
rallisista kilpailuista otetaan huomioon viisi parasta 
tulosta. Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen pe-
rusteella oheisen taulukon mukaisesti. Kaikki koirat 
sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi :
- koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
- koiran omistajan nimi ja osoite
- tottelevaisuuskilpailujen aika, paikka ja tuomari
- koiran kilpailuluokka ja tulokset
- valmiiksi lasketut pisteet
lmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle 
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com  
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.

Tulosten perusteella:
 ALO  AVO VOI  EVL
1-tulos 4 8 12 24
2-tulos 3 6 9 12
3-tulos 2 4 6 8
 
Lisäpisteet sijoituksista:
 1-5 osallistujaa 6-10 11+
1.  2 3 4
2.-3.  1 2 3
4.-5.  0 1 2
6.-7.  0 0 1
 
Muut lisäpisteet:
TK1: 10 p.
TK2: 15 p.
TK3: 20 p.
TK4: 30 p.
FI-TVA: 40 p.

Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10p.
Osallistuminen SM-kisoihin: 20 p.
Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p. 
Osallistuminen MM-kisoihin: 40 p.

Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija  20 p.
2.sija  17 p.
3.sija  15 p.
4.sija  13 p.
5.sija  11 p.
6.sija  9 p.
7.sija  7 p.
8.sija  5 p.
9.sija  3 p.
10.sija  1p.

Arvokisajoukkueeseen osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija  10 p.
2.sija  8 p.
3.sija  6 p.
4.sija  4 p.
5.sija  2 p.

Vuoden TOKO-TT 
-säännöt

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai 
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.
Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä 
virallisista kilpailuista otetaan huomioon viisi parasta 
tulosta. Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen 
perusteella oheisen taulukon mukaisesti. Kaikki koirat 
sijoitetaan, mutta vain voittaja palkitaan.

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi :
•    koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
•    koiran omistajan nimi ja osoite
•    kilpailujen aika, paikka ja tuomari
•    koiran kilpailuluokka ja tulokset
•    valmiiksi lasketut pisteet

llmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle 
sähköisesti tai postitse elisanevalainen@gmail.com 
tai Elisantie 23, 02970 Espoo

PISTEIDEN LASKU:
Tulos = 1 p.

Tulosten perusteella:
Hyväksytyn tuloksen pisteet kerrotaan luokkakohtai-
sella kertoimella
ALO luokka 0,1 
AVO luokka 0,2 
VOI luokka 0,3 
MES luokka 0,4

Lisäpisteet sijoituksista:
Sija 1-5 os. 6-10 11-15 yli 16
1. 2 3 4 5
2.-3. 1 2 3 4
4.-5. 0 1 2 3
6.-7. 0 0 1 2
8.-9. 0 0 0 1

Muut lisäpisteet:
Tuomarin palkinto: 5 p.
RTK4: 30 p.
RTVA: 40 p.
Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin: 10 p.
Osallistuminen SM-kisoihin: 20 p.

 
Sijoittuminen arvokisoissa
1. sija  20 p.
2.sija  17 p.
3.sija  15 p.
4.sija  13 p.
5.sija  11 p.
6.sija  9 p.
7.sija  7 p.
8.sija  5 p.
9.sija  3 p.
10.sija  1p.

Arvokisajoukkueeseen osallistuminen: 10 p
Joukkuesijoitukset
1. sija  10 p.
2.sija  8 p.
3.sija  6 p.
4.sija  4 p.
5.sija  2 p.

Vuoden RALLY-TOKO-
TT -säännöt

Vuoden agility-TT -säännöt

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa syntyneet ja/tai 
Suomeen rekisteröidyt tiibetinterrierit.

Kalenterivuoden aikana Suomessa järjestetyistä viral-
lisista kilpailuista otetaan huomioon 10 parasta tulosta. 
Pisteitä voi saada tuloksen ja sijoituksen perusteella 
alla kuvatun mukaisesti. Säkäluokka ei vaikuta pistey-
tykseen. Kaikki koirat sijoitetaan, mutta vain voittaja 
palkitaan TT ry:n vuosikokouksessa.

Ilmoittautumisessa oltava:
- koiran täydellinen nimi, titteli ja kasvattaja
-  omistajan nimi ja osoite
- agility-kilpailujen aika, paikka ja tuomari
- koiran kilpailuluokka ja tulos
- valmiiksi lasketut pisteet 
Ilmoittautumiset 15.1. mennessä Elisa Nevalaiselle 
sähköisesti tai postitse elisanevalainen(a)gmail.com tai 
Elisantie 23, 02970 EspooLisäpisteet sijoituksista:

 1-10 os.  11-20  21-30 31-40  41-50   51+
1. 2 3         4    5           6         7
2.-4. 1 2         3    4           5         6
5.-7. 0 1         2    3           4         5
8.-10. 0 0         1    2           3         4
11.-13. 0 0         0    1           2         3
14.-16. 0 0         0    0           1         2
17.-19. 0 0         0    0           0         1

Muut lisäpisteet:
SERT 1-luokassa:   10 p.
SERT 2-luokassa:   15 p.
SERT 3-luokassa:   20 p.
FI-AVA:    40 p.
FI AVA-H:    40 p.

Osallistuminen piirinmestaruuskisoihin:10 p.
Osallistuminen SM-kisoihin (yksilö): 20 p.
Osallistuminen PM/EM-kisoihin: 30 p.

Osallistuminen maajoukkuekarsintoihin: 20 p.

Osallistuminen MM-ksoihin: 40 p.

PISTEIDEN LASKU:

Tulos = 1 p.

 1-lk 2-lk 3-lk 
< 0,00 virh   8 16 24 
0,01-5,00   4 8 12 
5,01-15,00   3 6 9 
15,01-25,00 2 4 6

Sijoittuminen arvokisoissa 
katso vuoden TOKO-TT -säännöt.


