
VUODEN NÄYTTELYPODHALANSKI -KILPAILUJEN
SÄÄNNÖT JA PISTEYTYKSET

Vuodesta 2016 alkaen pisteet lasketaan automaattisesti yhdistyksen hallituksen valitseman
henkilön toimesta. Kenenkään ei siten tarvitse enää lähettää koiransa pisteitä kilpailuun,
vaan jokainen kotimaisissa näyttelyissä käynyt koira on automaattisesti mukana yhdistyksen
kilpailussa. Ulkomaisia pisteitä ei huomioida, jos omistaja ei niitä itse ilmoita. Vuoden aikana
molempien sukupuolten parhaiten näyttelyissä pärjänneet jäsenten koirat palkitaan
kevätkokouksen yhteydessä. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Vuoden näyttelypodhalanski -tittelistä kilpailevat virallisissa luokissa esitetyt koirat. Virallisiksi
luokiksi katsotaan JUN-, NUO-, AVO-, VAL- ja VET-luokat. Pistelaskussa huomioidaan 7
näyttelytulosta Suomesta tai arvonäyttelyiden osalta omistajan ilmoittamat tulokset myös
ulkomailta. Arvonäyttelyiksi katsotaan Baltian ja Pohjoismaiden voittajanäyttelyt sekä
maailmanvoittaja ja euroopanvoittajanäyttelyt. Vain yksi näyttelytulos samalta tuomarilta
hyväksytään (rotukehät).

Vuoden näyttelypodhalanski -kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Yksi koira voi osallistua
useampaan vuoden podhalanski - luokkaan samana vuonna (veteraanit ja nuoret).

Vuoden näyttelypodhalanski -pisteytys

KV NORD KR RN ERKKARI
luokkavoitto + SA 2 2 1 - 2

ROP 8 7 6 5 9
VSP 7 6 5 4 8
PU/PN 2 6 5 4 3 6
PU/PN 3 5 4 3 2 5
PU/PN4 4 3 2 1 4

RYP1 +8 +8 +7 +6
RYP2 +7 +7 +6 +5
RYP3 +6 +6 +5 +4
RYP4 +5 +5 +4 +3

BIS1 +8 +8 +7 +6 +8
BIS2 +7 +7 +6 +5 +7
BIS3 +6 +6 +5 +4 +6
BIS4 +5 +5 +4 +3 +5

Tittelit
FIW - titteli, HeW - titteli +2
Pohjoismaiden voittaja, Baltian voittaja +2
WW -titteli +3
EUW -titteli +3

Näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärä antaa +10% lisäpisteet



VUODEN NÄYTTELYVETERAANI - KILPAILU

Vuodesta 2016 alkaen pisteet lasketaan automaattisesti yhdistyksen hallituksen valitseman
henkilön toimesta. Kenenkään ei siten tarvitse enää lähettää koiransa pisteitä kilpailuun,
vaan jokainen kotimaisissa näyttelyissä käynyt koira on automaattisesti mukana yhdistyksen
kilpailussa. Ulkomaisia pisteitä ei huomioida, jos omistaja ei niitä itse ilmoita. Vuoden aikana
molempien sukupuolten parhaiten näyttelyissä pärjänneet jäsenten koirat palkitaan
kevätkokouksen yhteydessä. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Vuoden näyttelyveteraani - kilpailuun osallistuvan koiran on hankittava tulokset
veteraaniluokasta. Pistelaskussa huomioidaan 7 näyttelytulosta Suomesta tai
arvonäyttelyiden osalta omistajan ilmoittamat tulokset myös ulkomailta. Arvonäyttelyiksi
katsotaan Baltian ja Pohjoismaiden voittajanäyttelyt sekä maailmanvoittaja ja
euroopanvoittajanäyttelyt. Vain yksi näyttelytulos samalta tuomarilta hyväksytään
(rotukehät).

Vuoden näyttelyveteraani -kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Yksi koira voi osallistua
useampaan vuoden podhalanski - luokkaan samana vuonna (veteraanit ja vuoden
näyttelypodhalanski).

Vuoden näyttelyveteraani -pisteytys

KV NORD KR RN ERKKARI
ROP-vet 6 5 4 3 7
VSP-vet 5 4 3 2 6

BIS1 +8 +8 +7 +6 +8
BIS2 +7 +7 +6 +5 +7
BIS3 +6 +6 +5 +4 +6
BIS4 +5 +5 +4 +3 +5

Tittelit (vain veteraanivoittajatittelit)
FI VW, HeVW +2
Pohjoismaiden VET- voittaja, Baltian VET -voittaja +2
WVW -titteli +3
EUVW -titteli +3



VUODEN NÄYTTELYNUORI - KILPAILU

Vuodesta 2016 alkaen pisteet lasketaan automaattisesti yhdistyksen hallituksen valitseman
henkilön toimesta. Kenenkään ei siten tarvitse enää lähettää koiransa pisteitä kilpailuun,
vaan jokainen kotimaisissa näyttelyissä käynyt koira on automaattisesti mukana yhdistyksen
kilpailussa. Ulkomaisia pisteitä ei huomioida, jos omistaja ei niitä itse ilmoita. Vuoden aikana
molempien sukupuolten parhaiten näyttelyissä pärjänneet jäsenten koirat palkitaan
kevätkokouksen yhteydessä. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.

Vuoden näyttelynuori - kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla iältään 9 - 24 kk ja sen
osallistumisluokan JUN tai NUO. Pistelaskussa huomioidaan 7 näyttelytulosta Suomesta tai
arvonäyttelyiden osalta omistajan ilmoittamat tulokset myös ulkomailta. Arvonäyttelyiksi
katsotaan Baltian ja Pohjoismaiden voittajanäyttelyt sekä maailmanvoittaja ja
euroopanvoittajanäyttelyt. Vain yksi näyttelytulos samalta tuomarilta hyväksytään
(rotukehät).

Vuoden näyttelynuori -kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Yksi koira voi osallistua useampaan
vuoden podhalanski - luokkaan samana vuonna (nuoret ja vuoden näyttelypodhalanski).

Vuoden näyttelynuori -pisteytys

KV NORD KR RN ERKKARI
luokkavoitto + SA 2 2 1 - 2

ROP 8 7 6 5 9
VSP 7 6 5 4 8
PU/PN 2 6 5 4 3 6
PU/PN 3 5 4 3 2 5
PU/PN4 4 3 2 1 4

RYP1 +8 +8 +7 +6
RYP2 +7 +7 +6 +5
RYP3 +6 +6 +5 +4
RYP4 +5 +5 +4 +3

BIS1 +8 +8 +7 +6 +8
BIS2 +7 +7 +6 +5 +7
BIS3 +6 +6 +5 +4 +6
BIS4 +5 +5 +4 +3 +5

Tittelit (myös juniorvoittaja - tittelit)
FIW - titteli, HeW - titteli +2
Pohjoismaiden voittaja, Baltian voittaja +2
WW -titteli +3
EUW -titteli +3

Vuoden näyttelypodhalanski - kilpailuiden säännöt ja pisteytykset on hyväksytty yhdistyksen
kevätkokouksessa 26.5.2022



Esimerkki pistelaskusta

Vuoden näyttelypodhalanski

Taezhnoe Divo Ula Precious Jewel:
Luokkavoitto + SA 2 pistettä
VSP 7 pistettä
4 osallistunutta koiraa +10% = 9 x 1,04 = 9,36 pistettä
Pisteet yhteensä: 9,36 pistettä

Fungo Emilio:
Luokkavoitto + SA 2 pistettä
ROP 8 pistettä
4 osallistunutta koiraa +10% = 10 x 1,04 = 10,4 pistettä
Pisteet yhteensä: 10,4 pistettä

Zuzzustyle Argus:
Luokkavoitto + SA 2 pistettä
PU2 6 pistettä
4 osallistunutta koiraa +10% = 8 x 1,04 = 8,32 pistettä
Pisteet yhteensä: 8,32 pistettä

Valonpisaran Hirmuisempi Hirmuisin:
PN2 6 pistettä
4 osallistunutta koiraa +10% = 6 x 1,04 = 6,24 pistettä
Pisteet yhteensä: 6,24 pistettä


