
Vuoden koira -kilpailun säännöt 
Säännöt voimassa 1.1.2022 alkaen.  

Vuoden koira -kilpailuun osallistuu vain SLAZAn jäsenten koirat. Jäsenyyden on täytynyt alkaa ennen 
1.6. kuluvaa vuotta. 1.6. jälkeen liittyneiden koirien pisteitä ei lasketa kilpailuun mukaan.  

Kilpailukausi on 1.1.-31.12. 

VUODEN NÄYTTELYKOIRA  

ROP 8p. 
VSP            6p. 
PU/PN2        4p. 
PU/PN3 3p. 
PU/PN4 2p. 

+ Voitetut koirat sukupuolesta riippumatta 1p./koira.                                                                                     
+ Voitetut koirat (ROP – sukupuolesta riippumatta / VSP – oma sukupuoli) 1p./koira. 

Näyttelystä riippumatta 

RYP1 6p. 
RYP2 5p. 
RYP3 4p. 
RYP4 3p. 

KR & KV näyttelyt 

BIS1 10p. 
BIS2 8p. 
BIS3 6p. 
BIS4 4p. 

Ryhmänäyttelyt 

BIS1 3p. 
BIS2 2p. 
BIS3 1p. 

Kaikille KV- ja erikoisnäyttelyssä sijoittuneille jaetaan kaksi (2) lisäpistettä.  

Vuoden Koira / Vuoden VSP -kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet.       
Pisteet lasketaan ROP / VSP & PU / PN 2-4 sijoituksista. Tulosten tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta. 



VUODEN PENTU 

Vuoden Pentu –kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet, joissa koira on ollut 
ROP / VSP –pentu. Tulosten tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta. Koiramäärä ei vaikuta pentujen 
pisteisiin. Pistelaskuun lasketaan mukaan myös epävirallisen pentunäyttelyn tulokset. Kansainvälisistä 
näyttelyistä ja rodun erikoisnäyttelystä ROP / VSP –pentu saa kaksi (2) lisäpistettä. Pennuille jaetaan 
lisäpisteitä RYP- ja BIS –sijoituksista ryhmänäyttely –pisteytyksen mukaan. 

VUODEN VETERAANI 

Vuoden Veteraani –kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn pisteet, joissa koira on ollut 
ROP / VSP-veteraani. Tulosten tulee olla viideltä (5) eri tuomarilta. (Vuoden Veteraani –pisteitä saa 
voitetuista veteraani –luokan koirista (ROP – sukupuolesta riippumatta / VSP – oma sukupuoli) 1p./
koira.). Kansainvälisistä näyttelyistä ja rodun erikoisnäyttelystä ROP / VSP –veteraani saa kaksi (2) 
lisäpistettä. Veteraaneille jaetaan lisäpisteitä BIS –sijoituksista. 

VUODEN KASVATTAJA 

Vuoden Kasvattaja –kilpailun pisteet muodostuvat kasvattien Vuoden näyttelykoira, Vuoden 
maastojuoksija ja Vuoden ratajuoksija -kilpailuissa saavuttamien pisteiden summana niin, että kustakin 
kilpailusta kasvattajan korkeintaan viiden (5) parhaan kasvatin saavuttamat pisteet lasketaan yhteen. 

VUODEN RATAJUOKSIJA 

Sijoitus: 

1/6                       10p. 
2/6, 1/5                             8p. 
3/6, 2/5, 1/4                     6p. 
4/6, 3/5, 2/4, 1/3                4p. 
5/6, 4/5, 3/4, 2/3                 2p. 
6/6, 5/5, 4/4, 3/3                1p. 

• Jokaisella koiralla huomioidaan enintään viisi (5) parasta tulosta matkoilla 280m, 350m ja 480m. 
• SRM- (tai SVKLRM-), Derby-, Suomi-CUP tulokset lasketaan kertoimella 1,5. 
• Finaalikoirilta lasketaan vain finaalijuoksun pisteet. 
• Virallisesta KVA ajasta saa viisi (5) lisäpistettä. 
• Tasapisteissä voittaa vähemmän juoksuja suorittanut koira (mikäli edelleen tasan => sija jaetaan). 
• Voitetut koirat sukupuolesta riippumatta 1p./koira. 
• SLAZA:n mestaruuskilpailuissa finaalissa juoksevat saavat kukin +2p. 



VUODEN MAASTOJUOKSIJA 

Koiramäärä  1-12 13=> 

Sijoitus: 
1.                                   10p.              20p. 
2.                                      6p.              15p. 
3.                                       4p.              10p. 
4.                                      3p.                8p. 
5.                                       2p.                6p. 
6.                                       1p.                5p. 
7.                                      –                   4p. 
8.                                        –                   3p. 
9.                                       –                   2p. 
10.                                    –                   1p. 

• Jokaisella koiralla huomioidaan enintään viisi (5) parasta kilpailua. 
• SMM- (tai SVKLMM-), Derby-, Suomi-CUP tulokset lasketaan kertoimella 1,5. 
• SA:n (450 pistettä) arvoisesta juoksusta saa yhden (1) lisäpisteen. 
• Tasapisteissä voittaa vähemmän juoksuja suorittanut koira (mikäli edelleen tasan => sija jaetaan). 
• Voitetut koirat sukupuolesta riippumatta 1p./koira. 
• SLAZA:n mestaruuskilpailuissa finaalissa juoksevat saavat kukin +2p. 


