
VUODEN SHOW RIDGEBACK- KILPAILUN SÄÄNNÖT  

1. Kilpailuaika on kalenterivuosi. Vuoden 2010 kilpailuun lasketaan pisteet näyttelyistä, jotka 

järjestetään 1.1.2010-31.12.2010.  

2. Kilpailu on avoin kaikille Suomen Kennelliittoon rekisteröidyille koirille, joiden omistaja on 

Suomen Ridgeback- yhdistys ry:n 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 

näyttelytulokset voidaan huomoida kilpailussa koko vuodelta. Mikäli jäsenmaksu maksetaan 

1.10. jälkeen, huomioidaan tuloksiin ainoastaan jäsen-maksun jälkeen syntyneet 

näyttelytulokset.  

3. Kilpailussa on oma sarja uroksille ja nartuille.  

 

4. Kilpailupisteitä ansaitsee ainoastaan PU/PN-luokassa sijoittunut koira. Sijoituksen mukaan 

määräytyvien pisteiden lisäksi PU/PN- kilpailussa sijoittuneet koirat saavat yhden lisäpisteen 

kutakin näyttelyssä arvosteltua samaa sukupuolta olevaa koiraa kohti, aina 30:een arvosteltuun 

koiraan saakka. Kun arvosteltujen koirien määrä sukupuolta kohden ylittää 30 koiraa, saa 

lisäpisteitä yhden alkavaa kymmentä koiraa kohden 30 koiraa ylittävältä osalta.  

ROP  10 p. 

VSP  5 p. 

PU/PN 2 4 p. 

PU/PN 3 3 p. 

PU/PN 4 2 p. 

5. Kilpailussa huomioidaan seitsemän parasta näyttelytulosta Suomessa järjestettävistä 

virallisista näyttelyistä. Näyttelyn tyypillä (KV, KR, R, E) ei ole merkitystä. Kilpailupisteet 

lasketaan Suomen Kennelliiton KoiraNet- jalostustietojärjestelmän tietojen perusteella.  

Kilpailusarjan voittaa se rhodesiankoirauros ja -narttu, jolla on kilpailun päättyessä eniten 

pisteitä. Tasatilanteessa kilpailun voittaa koira, jolla on vähiten huomioituja näyttelyitä. 

Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, lasketaan seuraavaksi tasapisteissä olevien koirien 

pistemäärät ilman osallistujamäärään perustuvia lisäpisteitä. Mikäli koirat ovat edelleen 

tasapisteissä, voittaa koira, jolla on enemmän ROP-palkintoja.  

Eniten pisteitä pisteitä kerännyt uros ja narttu palkitaan yhdistyksen vuosikokouksessa 

Vuoden Show Ridgeback- palkinnolla.  



6. Suomen Ridgeback- yhdistys julkaisee pistetilanteen säännöllisesti kotisivuillaan. 

Pistetilanneraporteissa voi olla mukana koiria, joiden osalta kaikki kilpailuvaatimukset eivät 

täyty (omistajan jäsenyys yhdistyksessä). Ehtojen täyttymisen tarkistus tehdään ennen 

lopullisten pisteiden julkaisemista.  

Lopulliset pisteet julkaistaan vuosittain 15.2. mennessä. Koiran omistajan on ilmoitettava 

tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen sihteerille 28.2. mennessä. Tämän jälkeen 

ilmoitettuja virheitä ei enää korjata tuloksiin.  

7. Vuoden Show Ridgeback- kilpailun sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa 

Suomen Ridgeback- yhdistyksen hallitus. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan 

seuraavan kalenterivuoden alusta.  

 


