
RAAHEN KOIRAKERHO RY:N 

”VUODEN KOIRA 2020”-KILPAILUN SÄÄNNÖT 

 

Kilpailuun voivat osallistua koirat, jotka ovat Raahen koirakerhon jäsenen omistuksessa. Pisteet 

lasketaan kalenterivuosittain. Tulokset on ilmoitettava 17.01. mennessä. Myöhästyneitä 

ilmoituksia ei huomioida. Palkinnot ovat noudettavissa vuosikokouksesta, palkintoja ei toimiteta 

jälkikäteen.  lähetä tulokset Marikalle: marika.siniluoto@ras.fi 

 

VUODEN RALLY-TOKOKOIRA  

Kilpailuun voivat osallistua Raahen Koirakerhoa edustaneet koirakot. Kilpailuun otetaan huomioon 

kalenterivuoden kolmen (3) parhaan kokeen tulos. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee paras 

yksittäinen tulos ylimmästä luokasta. Rally-tokokoirakilpailussa palkitaan eniten pisteitä saanut 

koira.  

Osallistuminen kokeeseen +1p. (max 3p.) 

Kokeen tuloksen mukaan seuraavasti: 

Pisteet  ALO AVO VOI MES 

90-100p  +5p. +6p. +7p. +8p 

80-89p  +3p. +4p. +5p. +6p 

70-79p  +1p. +2p. +3p. +4p 

 

Joukkuekilpailuun osallistuminen Raahen koirakerhoa edustaen  +3p. 

Piirinmestaruus (yksilökilpailu)  

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

Rotumestaruus (yksilökilpailu) 

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

SM-kisat tai MM-karsinnat 

sij. 1-3  +20p. 

sij. 4-10  +10p. 

sij. 11-20  +6p. 

Osallistuminen +2p. 

 



 

VUODEN AGILITYKOIRA  

Kilpailuun voivat osallistua ko. vuoden aikana virallisiin agilitykilpailuihin osallistuneet ja Raahen 

Koirakerhoa edustaneet koirat. Kilpailuun otetaan huomioon kalenterivuoden viiden (5) parhaan 

kilpailun tulos. Kaikki säkäluokat kilpailevat samasta palkinnosta. Agilitykoirakilpailussa palkitaan 

eniten pisteitä saanut koira. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee ylimmästä luokasta saatu paras 

tulos.  

Osallistuminen kilpailuun +1p. (max 5p.)  

Kilpailun tuloksen mukaan seuraavasti: 

Virhepisteet  1-luokka 2-luokka 3-luokka 

0  +4p. +6p. +8p. 

0,01-5  +3p. +5p. +7p. 

5,01-15  +2p. +3p. +4p. 

       

Sijoitus  1-luokka 2-luokka 3-luokka 

1. sija  +3p. +4p. +5p. 

2. sija  +2p. +3p. +4p. 

3. sija  +1p. +2p. +3p. 

 

SERT-A, SERT-H +5p. 

Joukkuekilpailuun osallistuminen Raahen koirakerhoa edustaen  +3p. 

Piirinmestaruus (yksilökilpailu)  

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

Rotumestaruus (yksilökilpailu) 

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

SM-kisat tai MM-karsinnat 

sij. 1-3  +20p. 

sij. 4-10  +10p. 

sij. 11-20  +6p. 

Osallistuminen +2p. 

 

 



VUODEN METSÄSTYSKOIRA  

Kilpailussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan metsästyksellisen kokeen tulokset kilpailuvuoden 

aikana. 

Osallistumisoikeus: 

* FCI3: Terrierit (LUME, LUO, LUT) 

* FCI4: Mäyräkoirat (LUME, LUO, LUT, MÄAJ) 

* FCI5: Pystykoirat (HIRV, HIRV-J, KARH, LINT) 

* FCI6: Ajavat ja jäljestävät koirat (AJOK, KEAJ) 

* FCI7: Kanakoirat (KAER, KAME, KATU, KAKE) 

* FCI8: Noutajat, vesikoirat ja ylösajavat (NKM, NOME A, NOME B, NOWT, SPME, SPME-V, SPA) 

* Lisäksi kaikille roduille, joilla tulos MEJÄ, VAHI, VERI 

 

Kokeeseen osallistuminen  +3p. (max.15p.) 

Taipumuskoe hyväksytty  +3p. 

 

VOI –luokasta    

1.tulos +10p. 

2.tulos +8p. 

3.tulos +6p. 

 

NUO-, ALO- ja AVO -luokat + Muut   

1.tulos +8p. 

2.tulos +6p. 

3.tulos +4p. 

 

Piirinmestaruus (yksilökilpailu)  

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

Rotumestaruus (yksilökilpailu) 

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

SM-kisat 

sij. 1-3  +20p. 

sij. 4-10  +10p. 

sij. 11-20  +6p. 

Osallistuminen +2p. 

 



 

VUODEN TOKOKOIRA  

Kilpailuun voivat osallistua Raahen Koirakerhoa edustaneet koirakot. Kilpailuun otetaan huomioon 

kalenterivuoden kolmen (3) parhaan kokeen tulos. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee paras 

yksittäinen tulos ylimmästä luokasta. Tokokoirakilpailussa palkitaan eniten pisteitä saanut koira.  

Osallistuminen kokeeseen +1p. (max 3p.) 

Koulutustunnus  +1p.  

ALO1 +5p. AVO1 +6p. VOI1 +7p. EVL1 +8p. 

ALO2 +3p. AVO2 +4p. VOI2 +5p. EVL2 +6p. 

ALO3 +1p. AVO3  +2p. VOI3 +3p. EVL3 +4p. 

Joukkuekilpailuun osallistuminen Raahen koirakerhoa edustaen  +3p. 

Piirinmestaruus (yksilökilpailu)  

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

Rotumestaruus (yksilökilpailu) 

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

SM-kisat tai MM-karsinnat 

sij. 1-3  +20p. 

sij. 4-10  +10p. 

sij. 11-20  +6p. 

Osallistuminen +2p. 

 

 

 

 

 

VUODEN PK-KOIRA  

Kilpailuun voivat osallistua Raahen Koirakerhoa edustaneet koirakot. Kilpailuun otetaan huomioon 

kalenterivuoden kolmen (3) parhaan kokeen tulos. PAEJ-lajeissa PAEJ1-luokan tulos pisteytetään 

AVO-pistein ja PAEJ2-luokan tulos VOI-pistein. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee paras 

yksittäinen tulos ylimmästä luokasta.  

Osallistuminen kokeeseen +1p. (max 3p.) 

BH-koe hyväksytty  +1p. 

Koulutustunnus  +1p. 

 



ALO1 +3p. AVO1 +4p. VOI 1  +5p. 

ALO 2 +2p. AVO 2 +3p. VOI 2  +4p. 

ALO 3 +1p. AVO 3 +2p. VOI 3  +3p. 

 

Piirinmestaruus (yksilökilpailu)  

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

Rotumestaruus (yksilökilpailu) 

sij. 1  +10p.   

sij. 2  +8p. 

sij. 3  +6p. 

Osallistuminen  +1p. 

 

SM-kisat 

sij. 1-3  +20p. 

sij. 4-10  +10p. 

sij. 11-20  +6p. 

Osallistuminen +2p. 

 

 

 

 

 

VUODEN MENESTYNYT KOIRA 

Johtokunta valitsee Vuoden koira -kilpailun tulosten perusteella vuoden menestyneimmän koiran.  


