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Vuoden Jóképű ja Szépség,  
eli vuoden parhaiten näyttelyissä menestyneen unkarinvinttikoirauroksen ja -nartun 
kiertopalkintosäännöt                                                             
 
            
 

1. Palkinnon pisteytykseen lasketaan mukaan enintään seitsemän (7) virallista 
näyttelyä, seitsemältä (7) eri tuomarilta. Kilpailussa on oma sarja uroksille ja nartuille. 
Näyttelyn tyypillä (NORD, KV, KR, RN, ER) ei ole pistelaskun kannalta merkitystä. 
 

2. Pistelaskussa huomioidaan ensisijaisesti rotukehän tulokset (ROP/VSP ja PU/PN 
sijoitukset) joiden jälkeen koiran saamat jatkokilpailutulokset (RYP ja BIS sijoitusten 
pisteet) lisätään kokonaistulokseen. RYP ja BIS pisteitä saa parhaimman sijoituksen 
mukaisesti siten että esimerkiksi BIS1 koira saa rotukehätuloksen lisäksi 12 pistettä, 
muttei enää erikseen pisteitä sitä edeltävästä ryhmäsijoituksesta. Taulukon 
mukaisten pisteiden lisäksi koira saa yhden lisäpisteen jokaista näyttelyssä ollutta 
samaa sukupuolta olevaa koiraa kohden, mukaan lukien koiran itse. 
 
Esimerkki: Näyttely, johon osallistuu 14 urosta ja 6 narttua. Narttukoira on ROP(10p), 
sijoittuu ryhmäkehässä toiseksi (8p) ja on näyttelyn BIS3(8p). Jatkokilpailuista 
huomioidaan paras sijoitus eli BIS3 tulos. Kun pisteisiin vielä lisätään yksi piste 
jokaisesta näyttelyyn ilmoitetusta nartusta saadaan tulos: 
→ (ROP)10p + (BIS3)8p + (nartut yhteensä)6p = 24p.  
Uroskoira on VSP(8p) ja kun lisätään yksi piste per jokainen näyttelyyn osallistunut 
uros saadaan tulos: 
→ 8p + 14p = 22p.  
 
ROTUKEHÄN  TULOKSET: 

Sijoitus Pisteet 
 ROP 10 

 VSP 8 
 PU/PN2 6 

 PU/PN3 4 

 PU/PN4 2 
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JATKOKILPAILUJEN TULOKSET: 

Sijoitus Pisteet 
 BIS 12 

 BIS2 10 
 BIS3 8 

 BIS4 6 

 RYP 10 
 RYP2 8 

 RYP3 6 
 RYP4 4 

 
3. Kilpailuaika on kalenterivuosi eli pisteitä lasketaan joka vuosi aikaväliltä 1.1. -31.12. ja 

voittajat ovat ne joilla on vuoden viimeisenä päivän eniten pisteitä. Kotimaisista 
näyttelytuloksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen, yhdistys laskee pisteet 
jalostustietojärjestelmän tietojen mukaan siten että koiran seitsemän (7) parasta 
tulosta huomioidaan.  
 

4. HUOM 1: Pistelaskussa ei ole mukana ne näyttelyt joissa kilpaillaan ns. ”FCI 
voittajanäyttelysäännöillä” eli näyttelyt joissa ei jaeta muita PU/PN sijoja kuin ROP ja 
VSP. 
HUOM 2: niissä erikois- ja ryhmänäyttelyt joissa ei ole varsinaista ryhmäkehää ja 
rotukehästä jatketaan suoraan BIS kehään, lasketaan pisteet BIS pistetaulukon 
mukaisesti 
HUOM 3: jatkokilpailujen pisteet koskevat ainoastaan rotukehän ROP tulosten 
saaneiden koirien jatkokilpailua, esimerkiksi BIS-junior jatkokilpailujen sijoituksia ei 
huomioida pistelaskussa 
 

5. Yksi (1) ilmoitetuista näyttelyistä voi olla ulkomainen, jolloin koiran omistajan on 
toimitettava kiertopalkintovastaavalle kopio sijoituksen ilmaisevasta tositteesta, sekä 
kopio näyttelyluettelosta/aikataulusta, jossa käy ilmi, kuinka monta urosta/narttua 
kyseiseen näyttelyyn on osallistunut. Tositteet on toimitettava seuraavan 
kalenterivuoden 31.1. mennessä osoitteeseen sun.kiertopalkinnot@gmail.com.  
 

6. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon vain Suomen kansalaisen omistamat koirat, 
jotka ovat rekisteröity Suomessa ja joiden omistaja on Suomen Unkarinvinttikoirat 
ry:n jäsen. Koira osallistuu kilpailuun siitä päivästä alkaen, jolloin yhdistyksen jäsenen 
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koira on rekisteröity Suomen Kennelliittoon. Mikäli koiran omistaja liittyy Suomen 
Unkarinvinttikoirat- yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksun 
oltava maksettuna 1.8. mennessä, jotta koiran kokovuoden näyttelytulokset voidaan 
huomioida kilpailussa koko vuodelta. Mikäli jäsenmaksu maksetaan 1.8. jälkeen, 
huomioidaan tuloksiin ainoastaan jäsenmaksun jälkeen syntyneet näyttelytulokset, 
eli aikaväliltä 2.8.-31.12. 
 

7. 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. 
 
 

8. 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. Palkinnot jaetaan ensisijaisesti 
yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa lokakuussa tai palkinnot 
toimitetaan voittajille hallituksen päätöksellä muulla tavoin, esimerkiksi 
postittamalla. 
 

9. Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen 
kiertopalkintovastaavalle 15.3. mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja virheitä ei enää 
korjata tuloksiin. 
 
 

10. Kiertopalkintojen sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa SUN ry:n hallitus. 
Muutokset astuvat voimaan muutospäivämäärästä katsottuna aina seuraavan 
vuoden alusta eivätkä kesken kilpailukauden ja niistä tiedotetaan yhdistyksen 
kotisivuilla. Poikkeuksena tilanne, jossa yhdistyksen yleiskokous päättää 
sääntömuutosten tulevan takautuvasti voimaan vuonna, jolloin sääntömuutokset on 
tehty. 
 

11. Kiertopalkinnon säännöt on hallituksen toimesta päivitetty joulukuussa 2021. 


