VUODEN JALOSTUSKOIRA

OSALLISTUMISOIKEUS

Vuoden jalostuskoira palkinnosta pääsee kilpailemaan omistajan/kasvattajan ilmoituksella,
joka tehdään hallitukselle vuoden lopussa kuluneen vuoden tulosten perusteella. Eli
jalostuskoiran omistaja ja/tai kasvattaja ilmoittaa jalostuskoiran kilpailuun JA samalla
nimeää, ketkä kyseisen koiran enintään viisi (5) jälkeläistä tähän otetaan mukaan.
Huomioitavaa on, että valitut jälkeläiset tulee olla vähintään kahdesta (2) eri pentueesta.
Yhdistys ei huomioi koiria, joita ei ole ilmoitettu kilpailuun.

Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan kaikki yhdistyksen jäsenten omistuksessa olevat
jalostuskoirat, jotka ovat elossa ko. vuoden alussa. Jälkeläisiä tulee nartulla olla vähintään
seitsemän (7) ja uroksella vähintään kymmenen (10).
Jälkeläisten tulee olla vähintään kahdesta eri pentueesta ja niiden tulee olla yli 18kk ikäisiä.
Kaikilla ilmoitetuilla jälkeläisillä tulee olla PEVISA:n mukaiset terveystutkimukset tehtynä ja
kirjattuna Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

PISTEET

Pisteet lasketaan virallisista edellisvuoden loppuun mennessä saavutetuista tutkimus- ja
näyttelytuloksista. Näyttelytuloksissa huomioidaan edellisen kalenterivuoden aikana
saadut maksimissaan viiden (5) eri näyttelyn tulokset, eli esimerkiksi vuoden 2017
jalostuskoiran

jälkeläisten

näyttelytuloksissa

huomioidaan

vain

vuoden

2017

näyttelytulokset. Terveystutkimukset voivat olla jo aikaisempina vuosina tehtyjä,
kunhan tulos on kirjattu Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Vuoden

jalostuskoira palkitaan kevätkokouksessa edellisen vuoden tietojen perusteella. Tulosten
tulee olla tarkistettavissa SKL:n jalostustietojärjestelmästä. Pisteitä tulee olla sekä
terveys- että ulkomuotokategorioissa, jotta voi osallistua.

Kilpailuissa otetaan huomioon vain viralliset Suomen Kennelliiton hyväksymät Suomessa
järjestettävät näyttelyt.

TERVEYS max 30 p. / jälkeläinen (tulokset voivat olla myös aikaisemmilta vuosilta)

Virallinen lonkkakuvaus 1 p. tai
virallinen lonkkalausunto A tai B 10 p.
Virallinen kyynärkuvaus 1 p. tai
virallinen kyynärlausunto 0 tai 1 10 p.
Virallinen silmäpeilaus 1 p. tai
terveet silmät (ei PEVISA:ssa mainittuja vikoja) 10 p.

ULKOMUOTO max 25 p. / jälkeläinen (max 5 eri näyttelyä / jälkeläinen, tulokset ainoastaan
laskentavuodelta)

ROP: 5 pistettä
VSP: 4 pistettä
PU / PN 2: 3 pistettä
PU / PN 3: 2 pistettä
PU / PN 4: 1 piste

SUOMEN LEONBERGINKOIRAT RY:N JALOSTUSTARKASTUS max 5 p. / jälkeläinen

Hyväksytty erinomaisin pistein 5 p.
Hyväksytty varauksin 2 p. (hyväksytty, mutta ei erinomaisin pistein)

Terveys max 30
Ulkomuoto max 25 + 5
 max 60 pistettä/jälkeläinen. Tasapistetilanteessa paremmin sijoittuu koira, jonka
kilpailuun ilmoitetuista jälkeläisistä useampi on eri pentueista.

