
Rally Cup 
Rally-Toko kiertopalkinnon säännöt: 

1.  Kilpailuaika on kalenterivuosi.  

2.  Kilpailu on avoin kaikille Suomen Kennelliittoon rekisteröidyille rhodesiankoirille, joiden omistaja on 
Suomen Ridgeback -yhdistyksen jäsen. Koira osallistuu kilpailuun siitä päivästä alkaen, jolloin koira on 
rekisteröity Suomen Kennelliittoon. Mikäli koiran omistaja liittyy Suomen Ridgeback -yhdistyksen jäseneksi 
kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksun oltava maksettuna 1.10. mennessä, jotta koiran koko vuoden 
koetulokset voidaan huomioida kilpailussa koko vuodelta. Mikäli jäsenmaksu maksetaan 1.10. jälkeen, 
huomioidaan tuloksiin ainoastaan jäsenmaksun jälkeen syntyneet koetulokset.  

3.  Urokset ja nartut kilpailevat samassa sarjassa. 

4. Kiertopalkinto (valokuvakansio) luovutetaan yhdistyksen kevätkokouksessa. 

5. Voittaja vastaa kiertopalkinnon toimittamisesta seuraavan vuoden kevätkokoukseen. 

Voittaja täydentää valokuvakansioon:  

• vuosiluvun 
• kuvan koirasta 
• koiran virallisen ja kutsumanimen sekä syntymäajan 
• koiran kasvattajan 
• omistajan tiedot: koiran omistaja(t), koiran ohjaaja  
• lyhyen tarina koirakon harrastustaipaleesta lajin parissa 

6. Tulokset lasketaan Koiranet -jalostustietojärjestelmän rally-tokon tuloslistauksen mukaan. Jos 
jalostustietojärjestelmästä puuttuu tuloksia, tulee omistajan itse huolehtia puuttuvien tulosten 
täydentämisestä. Lopullisten tulosten tulee olla ilmoitettuna yhdistyksen rally-toko -vastaavalle seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

7. Pisteitä jaetaan alla olevien taulukoiden mukaisesti. 

Tulos ALO AVO VOI MES 
90-100 p 9 11 13 15 
80-89 p 7 9 11 13 
70-79 p 5 7 9 11 
0 / - 1 1,5 2 2,5 
 

Edellisten lisäksi pisteitä saa seuraavista: 

Yksilökilpailu 1. sija 2. sija 3. sija 
Piirinmestaruus 11 9 7 
Rotumestaruuskisa 15 13 11 
SM-kilpailut 20 17 15 
 
Osallistuminen SRB:n edustusjoukkueeseen SM-kisoissa 5 
Valionarvo 20 
 

Kaikki pisteet lasketaan yhteen. Korkeimman pistemäärän saavuttanut koira voittaa. Mikäli useampi koira 
saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos saman pistemäärän saaneet koirat 
kilpailevat samassa luokassa, lasketaan kokeista saadut pisteet yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut 
koira voittaa. Jos pisteet tämänkin jälkeen menevät tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä 
yksittäisestä kokeesta. 



7.  Kilpailun sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa Suomen Ridgeback -yhdistyksen hallitus. 
Mahdolliset muutokset astuvat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus voi painavasta syystä 
muuttaa sääntöjä myös kesken kilpailuvuoden. 
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