Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat
koirat
IPO-, JÄLKI-, VIESTI-, HAKU-, JA ETSINTÄKOKEESSA
KIERTOPALKINTO
Taves palkitsee joka vuosi kyseisen vuoden parhaat koirat lajeittain.
Lisäksi jaetaan kiertopalkinnot, Penarin-Erin malja, Aatun pokaali, parhaiten arvokisoissa
pärjännyt koirakko ja paras nuori jälkikoira sekä palkitaan vuoden alokkaat. Ilmoita tuloksesi
Tavesin mainittuun päivään mennessä yhdistyksen sihteerille.
Ilmoita mistä lajista ja mistä luokasta on kyse, oletko saanut koulutustunnuksen, kuinka monta
kilpailua olet käynyt ja mitkä ovat olleet pisteesi. Kerro myös mikäli olet sijoittunut
piirinmestaruuskisoissa, osallistunut SM-kisoihin ja /tai sijoittunut SM-kilpailuissa tai oletko
saavuttanut KVA-arvon.
HUOM!
Tavesin hallituksen päätöksellä 19.10.2011 Vuoden parhaat koirat -kilpailuun voi osallistua
sellaisten kokeiden ja kisojen tuloksilla, joissa ko. koirakko on edustanut Tampereen
vetokoiraseuraa.

Säännöt
1. Parhaan pistemäärän saavuttanut voittajaluokan koira on etusijalla lajinsa palkintoon.
Jos ei ole voittajaluokassa tulosta saavuttanutta koiraa, niin palkinto jaetaan avoimen
luokan koiralle. Ellei ole avoimessa luokassakaan tuloksia saavuttaneita, niin palkinto
siirtyy alokasluokan parhaan pistemäärän saavuttaneelle koiralle. Pisteiden on kuitenkin
oltava vähintään 30 pistettä.
2. Palkinto on ikuisesti kiertävä ja mukana seuraa oheispalkinto, joka jaetaan omaksi
kiertopalkinnon mukana.
3. Omistaja on velvollinen itse ilmoittamaan koiransa tulokset kilpailukauden päättyessä
palkintotoimikunnalle. Palkinto jaetaan syksyn vuosikokouksessa, mikäli kaikki tulokset
ovat selvillä siihen mennessä kyseisessä lajissa. Muulloin palkinto luovutetaan vasta
kevätkokouksessa.
4. Palkinnon saavuttaneista pidetään yhteistä kirjanpitoa ja lisäksi jokaisen lajin palkinnon
mukana seuraa vihko, johon merkitään koiran ja ohjaajan nimi sekä saavutettu
pistemäärä. Myös säännöt on kirjattu kyseiseen vihkoon.

5. Palkinnon saaja on velvollinen toimittamaan kiertopalkinto takaisin palkintotoimikunnalle
ennen seuraavaa syysvuosikokousta.

Pisteet
Voittajaluokka
1. tulos 30 p.
2. tulos 20 p.
3. tulos 10 p.
Piirimestaruus 1. sija 20 p.
Piirimestaruus 2. sija 10 p.
Piirimestaruus 3. sija 5 p.
SM-kilpailut kulta 40 p.
SM-kilpailut hopea 30 p.
SM-kilpailut pronssi 20 p.
Osallistuminen SM-kilpailuihin 10 p.
KVA (myöntämisvuonna ko. lajista) 20 p.
Avoin luokka
1. tulos 20 p.
2. tulos 15 p.
3. tulos 10 p.
Alokasluokka
1. tulos 15 p.
2. tulos 10 p.
3. tulos 5 p.

Parhaten arvokisoissa menestynyt koirakko
Ilmoita mihin arvokisoihin koirasi on osallistunut (PM, SN, NOM, MM), ja minkä sijan olet koirasi
kanssa saavuttanut kyseisissä kisoissa saavuttanut.

Tampereen Vetokoiraseuran parhaiten arvokisoissa menestynyt
koirakko
Kiertopalkinto
Säännöt
1. Parhaan pistemäärän arvokisoissa (PM, SM, NOM, MM) saavuttanut koira. Mikäli
tällaista koiraa ei ole, ei palkintoa jaeta sinä vuonna. Mikäli koirille tulee tasatuloksia

2.
3.

4.
5.

ensin ratkaisee paras yksittäisen kokeen tulos. Mikäli edelleen tulee tasatulos, paras
tottelevaisuustulos ratkaisee.
Palkinto on ikuisesti kiertävä.
Omistaja on velvollinen itse ilmoittamaan koiransa tulokset kilpailukauden päättyessä
palkintotoimikunnalle. Palkinto jaetaan syksyn vuosikokouksessa, mikäli kaikki tulokset
ovat selvillä siihen mennessä kyseisessä lajissa. Muulloin palkinto luovutetaan vasta
kevätkokouksessa.
Palkinnon saavuttaneista pidetään yhteistä kirjanpitoa.
Palkinnon saaja on velvollinen toimittamaan kiertopalkinto takaisin palkintotoimikunnalle
ennen seuraavaa syysvuosikokousta.

Pisteet
PM 1. sija 15 p.
PM 2. sija 10 p.
PM 3. sija 5 p.
SM 1. sija 20 p.
SM 2. sija 15 p.
SM 3. sija 10 p.
NOM 1. sija 25 p.
NOM 2. sija 20 p.
NOM 3. sija 10 p.
NOM 4. sija 10 p.
Osallistuminen NOM-kilpailuihin 5 p.
MM 1. sija 30 p.
MM 2. sija 25 p.
MM 3. sija 20 p.
MM 4. sija 15 p.
Osallistuminen MM-kilpailuihin 5 p.

Paras nuori jälkikoira
Jos olet aloittanut PK-kisaurasi metsäjäljellä tänä kesänä, ilmoita alokaslokan tuloksesi.

Tampereen Vetokoiraseuran vuoden paras nuori jälkikoira,
Veräjämaan kennelin kiertopalkinto
1. Parhaan tuloksen saanut ensimmäisiin kisoihin osallistunut jälkikoira. Koirakko ei ole
saanut kilpailla muissa pk-lajeissa aikaisemmin. Palkinto jaetaan parhaalle alokasluokan
tuloksen saaneelle. Mikäli tulee tasatulos, parempi maastotulos voittaa. Mikäli edelleen
tulee tasatulos, nuorempi koira voittaa.
2. Palkinto on ikuisesti kiertävä.

3. Omistaja on velvollinen itse ilmoittamaan koiransa tulokset kilpailukauden päättyessä
palkintotoimikunnalle. Palkinto jaetaan syksyn vuosikokouksessa, mikäli kaikki tulokset
ovat selvillä siihen mennessä kyseisessä lajissa. Muulloin palkinto luovutetaan vasta
kevätkokouksessa.
4. Palkinnon saavuttaneista pidetään yhteistä kirjanpitoa.
5. Palkinnon saaja on velvollinen toimittamaan kiertopalkinto takaisin palkintotoimikunnalle
ennen seuraavaa syysvuosikokousta.
Pisteet
Alokasluokka
1. tulos 15 p.
2. tulos 10 p.
3. tulos 5 p.

Vuoden alokkaat
Ilmoita, mikäli olet saanut ensimmäisellä koirallasi koulutustunnuksen.

Penarin-Erin malja
Ilmoita, mikäli olet aloittanut kilpailemisen tänä vuonna. Maljan saa parhaiten alokasluokasta
alkaen ylempiin luokkiin edennyt koira.

Aatun pokaali
Ohjaajalle ja koiralle, jotka ovat kuluneen vuoden aikana saavuttaneet tuloksia useimmasta eri
kilpailulajista.
Huom. Hallituksen päätöksellä 19.10.2011 kyseessä ovat pk-lajit (ei esim. toko, agility,
koiratanssi jne.)

Allin lautanen
Parhaalle voittajaluokan jälkikoiran ohjaajalle. Ohjaaja, joka on 5 kertaa voittanut lautasen, saa
sen omakseen.

Huomio!
Kiertopalkintojen saajat kaiverruttavat tietonsa kiertopalkintoihin omalla kustannuksellaan ja
toimittavat kiertopalkinnot seuraavan vuoden vuosikokoukseen, jossa palkinto seuraavan kerran
jaetaan.

