VUODEN NÄYTTELYKOIRA -SÄÄNNÖT
Säännöt ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.
Vuoden näyttelykoiran valinta
1§
"Vuoden näyttelykoira" -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen
Suomen Dobermannyhdistyksen (SDY) jäsen omistamallaan, Suomessa
rekisteröidyllä dobermannilla. Mikäli koiralla on useita omistajia, on jokaisen
oltava SDY:n jäsen. Koiran tulokset lasketaan ajalta, jonka omistaja(t) on
kilpailuvuonna ollut SDY:n jäsenenä.
Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. "Vuoden näyttelykoira" -arvo jaetaan
vuosikokouksen yhteydessä koiran näyttelymenestyksen perusteella,
kilpailuvuotta seuraavan vuoden keväänä. Kolmen parhaiten sijoittuneen koiran
tulokset julkaistaan.
2§
Kolme parhaiten sijoittunutta koiraa saavat yhdistyksen kevätkokouksessa
kunniakirjat. Vuoden näyttelykoiralle on lahjoitettu kiertopalkinto: pokaali ja
albumi (Kennel Vernalis ja Viva La Rosa), johon voittajakoiran omistaja laittaa
koiran kuvan ja tiedot mistä tulokset ”Vuoden näyttelykoira” -arvoon ovat
tulleet. Pokaali, albumi ja kunniakirja tulee noutaa yhdistyksen
kevätkokouksesta. Pokaali ja albumi palautetaan ohjeiden mukaan, mieluiten
henkilökohtaisesti.
SDY maksaa Vuoden näyttelykoiralle kuittia vastaan ilmoittautumismaksun
seuraavaan Suomen Voittajanäyttelyyn halvimman ilmoittautumishinnan
mukaan. Maksukuitti ja tilinumero tulee lähettää yhteystietojen kanssa
sähköpostitse näyttelytoimikunnan puheenjohtajalle/sihteerille. Palautettavaa
näyttelymaksua ei voi siirtää toiselle koiralle.
3§
Pisteet lasketaan kalenterivuosittain koiran omistajan lähettämän
kirjallisen selvityksen perusteella. Selvitys on lähetettävä SDY ry:n
näyttelytoimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille annettuun määräaikaan
mennessä.
Pisteet huomioidaan korkeintaan kuudesta virallisesta näyttelystä Suomesta tai
ulkomailta. Ulkomaisissa tuloksissa painotamme kyseisten maiden virallisia
Voittaja-näyttelyitä. Pohjoismaiset näyttelyt ovat etusijalla ja niillä on isompi
painoarvo. Mukaan on aina liitettävä ulkomaisten tulosten näyttelyarvostelujen
kopiot ja selvitys RYP- ja BIS-sijoituksista. Täydet BIS pisteet voi saada vain
kaikki roturyhmät käsittävistä näyttelyistä.
4§
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Arvosanalla erinomainen (ERI + SA) palkitut luokkavoittajat saavat 2
lisäpistettä. Muut kuin luokkavoittajat, jotka on palkittu arvosanalla
erinomainen (ERI+SA) saavat 1 lisäpisteen. KV-näyttelyissä erinomaisella
(ERI+SA) palkitut luokkavoittajat saavat 2 lisäpistettä. SDY:n
erikoisnäyttelyistä luokkavoitosta erinomaisella arvosanalla ja SA:lla
palkitut saavat 3 lisäpistettä.
Seuraavista tuloksista annetaan lisäpisteitä:
1. Vuoden Voittaja, 6 pistettä
2. Vuoden Juniorivoittaja ja Pohjoismaiden Voittaja, 5 pistettä
3. Euroopan Voittaja, Euroopan Juniorivoittaja ja DV-Sieger, 7 pistettä
4. SDY:n erikoisnäyttelyn ROP, 7 pistettä
5. SDY:n erikoisnäyttelyn VSP, 6 pistettä
6. Maailman Voittaja tai Juniori Maailman Voittaja tai IDC-Sieger, 10
pistettä
Vuoden Voittaja sekä vuoden Juniorivoittaja titteleillä tarkoitetaan
Suomen Kennelliiton Voittaja näyttelyssä jaettavia titteleitä.
SDY:n erikoisnäyttelyyn osallistumisesta arvosanasta riippumatta saa 2
lisäpistettä.

5§
Pisteytyksen perusteella näyttelytoimikunta valitsee kolmen parhaan
joukosta harkintansa mukaan Vuoden näyttelykoiran ja perustelee tarvittaessa
valintansa.

