Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n setterikilpailujen säännöt alkaen
1.1.2016
1.

Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry järjestää kilpailut jäsenten omistamille punaisille irlanninsettereille
seuraavissa sarjoissa:
● Vuoden Pentu
● Vuoden Irlanninsetteriuros pis
● Vuoden Irlanninsetterinarttu pis
● Vuoden Nuori (ikä 9-24 kk, osallistumisluokalla ei väliä)
● Vuoden Veteraani
● Vuoden Jalostuskoira
● Vuoden Kasvattaja
Punavalkoisissa irlanninsettereissä valitaan erikseen
● Vuoden Irlanninsetteriuros pvis
● Vuoden Irlanninsetterinarttu pvis
Molemmille roduille yhteiset kilpailut:
● Vuoden Tokokoira
● Vuoden Agilitykoira
● Vuoden Kotikoira
● Vuoden Ekipage

2. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Pisteet väliaikatuloksia varten lasketaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen puolesta.
Jäsenen on ilmoitettava pisteidenlaskijalle 31.12. mennessä koiransa tulokset ja ne luokat, joihin se osallistuu, siihen
varatulla kaavakkeella. Kaavake voi olla paperinen tai sähköinen. Kilpailujen väliaikatuloksia julkaistaan mahdollisuuksien
mukaan.
Kaikki näyttelytulokset lähetetään 31.12. kuluvaa vuotta mennessä nettiohjelman välityksellä
http://vuodensetteri.nettilomake.fi/form/3041 sekä kilpailuteksti Vuoden Kotikoirasta 31.12. kuluvaa vuotta mennessä
osoitteella Anna-Riitta Forss, Vierutie 3, 15560 Nastola tai ansku.forss@gmail.com puh 040 595 6529. Vuoden Ekipagehakemus lähetetään Päivi Peltoselle, Myllyperäntie 11, 41940 Vesanka tai email paivi.peltonen(at)elisanet.fi
3. Kilpailuihin voivat osallistua yhdistyksen jäsenten punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit
4. Jos jäsenyys on alkanut kuluvan kilpailuvuoden aikana, luetaan koiran hyväksi liittymisen jälkeiset saavutukset
(jäsenmaksun maksamispäivämäärä on liittymispäivä)
5. Sama koira voi kilpailla yhdessä tai useammassa kilpailussa
6. Kilpailutuloksiin luetaan koiran hyväksi vain kotimaiset kilpailutulokset + yhdistyksen Club Show ja Open Show’t sekä
muiden yhdistysten settereille tarkoitetut Club/Open Show’t ja KKK:n erikoisnäyttely.
7. Vain yksi näyttelytulos samalta tuomarilta hyväksytään (rotukehät). Pelkkiä koiramääräpisteitä ei jaeta.
Koirapistemäärä lasketaan paikalla olleen koiramäärän mukaan, pentuja ja poissaolevia ei huomioida.
8. RYP- ja BIS-pisteet lasketaan oheisten taulukoiden mukaan
9. Palkinnot jaetaan kilpailuvuoden jälkeisessä kevätkokouksessa. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.
10. Pisteitä kilpailuihin saa seuraavasti:
- Vuoden pentu/ veteraani/ nuori viisi (5) parasta sijoitusta, Vuoden nuori-kilpailuun huomioidaan vain juniori- ja nuortenluokan tulokset
- Vuoden Näyttelykoirauros tai –narttu viisi (5) parasta
- Vuoden Jalostuskoira neljän (4) yhdistykseen kuuluvan jälkeläisen yhteistulos Näyttelykoirauros tai -narttukilpailusta.
Lisäpisteet taulukon mukaisesti, korkeintaan kuitenkin viiden (5) näyttelyn JÄLK-luokkien tuomat pisteet.
- Vuoden kasvattaja neljän (4) yhdistykseen kuuluvan kasvatin yhteistulos näyttelykoirakilpailusta sekä lisäpisteet
taulukon mukaisesti, korkeintaan kuitenkin viiden (5) näyttelyn KASV-luokkien tuomat pisteet. Pentunäyttelyiden
pentukasvattajaryhmiä ei huomioida.
- Vuoden Toko-koirakilpailuun viisi (5) parasta tulosta, joihin hyväksytään virallisten tokokokeiden lisäksi yhdistyksen
joukkuetokon mestaruuskisoissa saatu henkilökohtainen tulos tai mikä tahansa yhdistyksen järjestämä epävirallinen
tokokoe.
- Parhaan kotikoiran valitsee hallitus lähetettyjen tekstien perusteella.
- Vuoden Ekipage-kilpailu, ks. ohjeet alla.
11. Pisteiden laskija ei vastaa laskennassa mahdollisesti tapahtuneista virheistä.
12. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee kilpailun koirien paremmuusjärjestys Club Show’ssa PU/PN-luokassa. Mikäli
tämäkään ei ratkaise tilannetta, lasketaan koirien voittamien BIS1-sijoitusten määrä KV-näyttelyissä. Jos tämä ei ratkaise,
katsotaan muut BIS- ja ryhmäsijoitukset KV-näyttelyistä järjestyksessä. Jos tämäkään ei ratkaise, ratkaisee kaikkien
rotujen näyttelyistä BIS-sijoitukset ja/tai RYP-sijoitukset, jatkaen aina ryhmiksiin saakka.
Pistetaulukot voi tilata katsoa yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta

http://www.irlanninsetterit.com/vuodensetterit.html
Vuoden Näyttelykoirauros ja –narttu-kilpailu

PU1/PN1 5 pistettä
PU2/PN2 4 pistettä
PU3/PN3 3 pistettä
PU4/PN4 2 pistettä
PU5/PN5 1 piste
Yhdistyksen omissa Club Show’ssa + 5 lisäpistettä kullekin ja Open Show’ssa + 3 lisäpistettä kullekin
ROP saa + 2 pistettä
Lisäksi näyttelyyn rotuun ilmoitettujen koirien lukumäärä antaa 10 %:n lisäpisteet eli jos näyttelyssä on esim. 45 setteriä
niin koira saa 4,5 lisäpistettä. Pentuluokan koiria ei lasketa mukaan koiramäärään.
Laskukaava: lisäpisteet koiramäärästä+PU-/PN-sijoitus+ROP-lisäpisteet+ryhmasijoitus+BIS-sijoitus. Huomioi myös
mahdolliset lisäpisteet Club Showsta/Open Showsta PU-/PN-sijoittuneille. RYP- ja BIS-pisteet ao. taulukon mukaisesti.
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Vuoden Pentu/ Vuoden veteraani-kilpailu
ROP 5 pistettä
VSP 4 pistettä
ERI/KP 2 pistettä
Yhdistyksen omissa Club Show’ssa + 5 lisäpistettä kullekin ja Open Show’ssa + 3 lisäpistettä kullekin
Laskukaava: ERI/KP+ROP/VSP+RYP-sijoitus+BIS-sijoitus (RYP- ja BIS-pisteet ao. taulukon mukaisesti)
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Vuoden kasvattaja-kilpailu
ROP kasv 5 pistettä
KP 2 pistettä
BIS-sijoitus Club Show, kaikkien rotujen näyttelyt 15p
BIS-sijoitus Yhdistyksen omat open show’t, irlantilaisten rotujen näyttely 10p
BIS-sijoitus ryhmänäyttelyssä, KKK:n erikoisnäyttelyssä tai muussa Open Show’ssa 8p
Laskukaava: KP+ROP+BIS-sijoitus
Vuoden Jalostuskoira-kilpailu
ROP jälkeläisryhmä 5 pistettä
KP 2 pistettä
BIS jälk-sijoitus Club Show, (kaikkien rotujen näyttelyt) 15p
BIS jälk-sijoitus Yhdistyksen omat open show’t, (irlantilaisten rotujen näyttely) 10p
BIS jälk-sijoitus (ryhmänäyttelyssä, KKK:n erikoisnäyttelyssä tai) muussa Open Show’ssa 8p
Laskukaava: KP+ROP+BIS-sijoitus
Vuoden Toko-koira-kilpailu
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Vuoden Agility-koira -kilpailu
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Arvokilpailuissa (SM, EM tai MM) 5 lisäpistettä tuloksesta 0-25.99
Arvokilpailun voitosta SM 20p, EM 30p ja MM 50p
Piirinmestaruudesta 10p
Agilityvalion arvo 30p
Lisäksi 3 lk:ssa saavutetusta tuplanollasta (kaksi 0.00-tulosta kahdelta peräkkäiseltä radalta) saa 3 pistettä.

Pisteet lasketaan kalenterivuoden viidestä parhaasta tuloksesta. Jos pisteet menevät tasan, ratkeaa kilpailu sen koiran
hyväksi jolla on enemmän 0.00-tuloksia ylemmistä tasoluokista.
Toko- ja agilitytuloksista ilmoitetaan aika, paikka, tuomari, koiran nimi, omistaja, ohjaaja, koe/tasoluokka ja saavutettu
tulos.
Vuoden Rally-Toko-Koira

Koiran omistajan tai ohjaajan on oltava Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n jäsen. Koiran on oltava
rodultaan punainen tai punavalkoinen irlanninsetteri. Palkinto luovutetaan Suomessa asuvalle Suomen
kansalaiselle. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Koiran omistajan on itse ilmoitettava koiransa saavuttamat
pisteet valmiiksi laskettuina (paikka, aika, tulos, pisteet) 31.12. mennessä. Pisteitä laskettaessa otetaan
huomioon enintään kolme (3) Suomessa tehtyä tulosta. Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten kilpailuiden
yksilösuoritustuloksista. Jos kilpailija on vuoden aikana kilpaillut useammassa luokassa tai enemmän kuin kolme
kilpailua, hän saa itse valita, mitkä tulokset ilmoittaa kilpailuun. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän,
voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos kilpailuluokkakin on sama, lasketaan kokeista saadut pisteet
yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut koira voittaa. Jos pisteet menevät tämänkin jälkeen tasan, voittaa
koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kokeesta. Pisteet lasketaan koirakkokohtaisesti (ohjaaja &
koira).

Lisäpisteet koulutustunnuksista Koirakon saavuttaessa vuoden aikana koulutustunnuksen RTK1, RTK2, RTK3 tai
RTK4, saa koirakko kustakin koulutustunnuksesta +3 lisäpistettä. Lisäpisteet rally-tokovalion (RTVA) arvosta
Koirakon saavuttaessa Suomen rally-tokovalion arvon (RTVA), saa koirakko +20 lisäpistettä.

Kilpailun tulos julkaistaan jäsenlehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla/Facebook-sivuilla. Palkinto luovutetaan
voittajalle vuosikokouksen yhteydessä.

Vuoden Ekipage
Vuoden Ekipage-kilpailu on tarkoitettu koirakoille, jotka ovat osoittaneet harrastuneisuutta metsästyksen saralla kuluneen

vuoden aikana. Vuoden Ekipage-kilpailuun osallistut vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee käydä ilmi
koiran nimi ja rotu, minkä ikäisestä koirasta on kysymys, miten se on edennyt metsästävänä kanakoirana ja sen
mahdolliset saavutukset, ohjaajan lähtötaso, monesko seisova kanakoira juuri tämä koira on ohjaajalla, ohjaajan innostus
harrastusta kohtaan; miten se näkyy, kuuluu ja tuntuu, parivaljakon tulevaisuuden suunnitelmat.
Vapaaehtoisia, mutta toivottavia tietoja hakemuksessa ovat myös vapaamuotoinen luonnehdinta/ kuvaus ohjaajan ja
koiran välisestä yhteistyöstä eli ekipagesta (yhteistyöhalu ja -kyky,) kotona, kentillä, pelloilla, metsissä, soilla ja/tai
tuntureilla. Edelleen vapaaehtoinen on kertomus miten yhteisymmärrys näkyy omistajan/ohjaajan ajattelussa ja
toiminnassa; miten koiraa on tietoisesti (tai vahingossa) ohjattu käyttämään sen luontaisia viettejä ja vaistoja -> tulokset,
miten koira ymmärtää ohjaajaa; havaintoja ja oivalluksia sekä kuvaus ajankäytöstä.
Parhaan Ekipagen valitsee hallituksen nimeämä työryhmä ja valintaan vaikuttaa sekä parivaljakon yhteistyön tulokset että
hakemuksessa annettujen tietojen perusteellisuus.
Kertomuksia voidaan julkaista yhdistyksen lehdessä, jos kirjoittaja antaa siihen luvan. Mikäli kirjoittaja kieltää tekstin
julkaisun, se tulee mainita tekstin yhteydessä. Hakemukseen yhteyteen voi liittää myös valokuvia mutta ne eivät vaikuta
valintaan.
Vuoden Ekipage-hakemus lähetetään Päivi Peltoselle, Myllyperäntie 11, 41940 Vesanka tai email
paivi.peltonen(at)elisanet.fi

