
SUN ry kiertopalkintojen säännöt  

Näyttelykiertopalkinto  

Vuoden Szépség (narttu) ja Vuoden Jóképű (uros):  

Kiertopalkinnon voittaa koira, joka on parhaiten menestynyt näyttelyissä.  

Palkinnon pisteytykseen lasketaan mukaan (5) näyttelyä, viideltä (5) eri tuomarilta. 

Yksi (1) ilmoitetuista näyttelyistä voi olla ulkomaalainen, jolloin koiran omistajan on 

toimitettava kiertopalkintovastaavalle kopio sijoituksen ilmaisevasta 

näyttelyarvostelusta seuraavan kalenterivuoden 31.1. mennessä osoitteeseen 

sun.sihteeri@gmail.com. Ulkomaalaisen rodun pääerikoisnäyttelyn ollessa 

kyseessä, pisteytetään taulukon erikoisnäyttelyn-sarakkeen mukaan.  Kotimaisista 

näyttelytuloksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen, yhdistys laskee pisteet 

jalostustietojärjestelmän tietojen mukaan. 

Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon vain Suomen kansalaisen omistamat koirat, 

joiden omistaja on Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n jäsen. Koiran on oltava 

Suomessa rekisteröity. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se koira, jolla on 

vähemmän huomioituja näyttelyitä. Jos näyttelyitä on yhtä monta, ratkaistaan 

voittaja ottamalla huomioon ensin BIS-1 tulokset, jos ne ovat tasan, otetaan 

huomioon muut BIS- ja RYP -sijoitukset aina RYP-4 saakka.  

Eri sijoituksista saa pisteitä oheisen taulukon mukaisesti. Pisteet lasketaan vain 

parhaasta sijoituksesta/näyttely (Esim jos koira sijoittuu KV-näyttelyssä BIS-1 sijalle 

saa koira vain siitä sijasta oikeutetut 22 pistettä eikä enää erikseen pisteitä RYP ja 

ROP/VSP sijoituksista). Jos samana vuonna järjestetään sekä SVKL:n erikoisnäyttely 

että SUN ry:n erikoisnäyttely, lasketaan pisteisiin mukaan tulokset kummastakin 

näyttelystä.  

Vuoden Szépség ja Vuoden Jóképu pistelaskenta:    

Pisteet  Erikoisnäyttely 

(SVKL ja SUN ry)  

KV näyttely  Kaikkien  

rotujen  

näyttely  

Ryhmänäyttely  

25  BIS-1        

24  BIS-2        

23  BIS-3        

22  BIS-4  BIS-1      

21    BIS-2      

20    BIS-3  BIS-1    

19  RYP-1  BIS-4  BIS-2    
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18  RYP-2    BIS-3  BIS-1  

17  RYP-3    BIS-4  BIS-2  

16  RYP-4  RYP-1    BIS-3  

15    RYP-2    BIS-4  

14    RYP-3  RYP-1    

13  ROP  RYP-4  RYP-2    

12  VSP    RYP-3  RYP-1  

11  PU/PN2    RYP-4  RYP-2  

10  PU/PN3  ROP    RYP-3  

9  PU/PN4  VSP    RYP-4  

8    PU/PN2  ROP    

7    PU/PN3  VSP    

6    PU/PN4  PU/PN2  ROP  

5      PU/PN3  VSP  

4  luokkavoitto *)    PU/PN4  PU/PN2  

3    luokkavoitto 

*)  

  PU/PN3  

2      luokkavoitto *)  PU/PN4  

1        luokkavoitto *)  

*) Jotta koira on oikeutettu luokkavoittopisteisiin on luokkavoitto oltava  

erinomainen (ERI) arvosanalla  

Pisteytys on voimassa takautuvasti 1.1.2012 alkaen  

  

Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden 

maaliskuun 1. päivä lista jossa näkyy edellisen vuoden kymmenen parhaiten pisteitä 

keränneiden narttujen ja urosten tiedot ja pistemäärät. Lisäksi voittajakoiran 

omistajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Palkinto jaetaan aina yhdistyksen 

sääntömääräisessä kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään toukokuussa joka 

vuosi.  

Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen 

kiertopalkintovastaavalle 15.3. mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja virheitä ei 

enää korjata tuloksiin.  

Kiertopalkinto tulee palauttaa SUN ry:n kiertopalkintovastaavalle seuraavan 

kalenterivuoden helmikuun viimeiseen päivään mennessä.  

  



Kiertopalkintojen sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa SUN ry:n hallitus. 

Muutokset astuvat voimaan seuraavan vuoden alusta eivätkä kesken kilpailukauden 

ja niistä tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla.  

  


