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VUODEN SILKKI –pokaali
Lahjoittanut Raija Tuomola

Pokaalin saa itselleen vuodeksi parhaiten kalenterivuotena Suomessa menestynyt silkkiterrieri.

VUODEN JUNNU –pokaali
Lahjoittanut Kirsi Aho-Pietinen

Pokaalin saa vuodeksi itselleen parhaiten menestynyt junioriluokassa kilpaileva silkkiterrieri.

VUODEN VETERAANI –pokaali
Lahjoittanut Silkkiterrierit ry

Pistelasku kuten silkkipisteet. BIS-sijoittuva veteraani ei ole oikeutettu saamaan RYP1pisteitä, ainoastaan BIS vet.-pisteet. Veteraanit ovat oikeutettuja saamaan lisäpisteet rodun paikalla
olleiden veteraanien määrän mukaan.

ROP PENTU –pokaali
Lahjoittanut Silkkiterrierit ry

Palkinto kiertää aina. Yhdistys maksaa kaiverruksen (koiran nimi +
vuosiluku) vuosittain ennen pokaalin jakamista.
Pentupokaalin pistelaskusäännöt:
Lasketaan kuten aikuisten ryhmänäyttelypisteet silkkikilpailussa.

KASVATTAJAPOKAALI
Lahjoittanut Silkkiterrierit ry

Palkinto kiertää aina. Yhdistys maksaa kaiverruksen (kennelnimi +
vuosiluku) vuosittain ennen pokaalin jakamista.
Kasvattajapokaalin pistelaskusäännöt:
5 kasvattia jotka ovat saaneet parhaat pisteet vuoden silkkikilpailussa.
5 parasta kasvattajaluokan pistesijoitusta.
Kasvattajaluokan pisteet lasketaan kuten silkkikilpailun BIS-pisteet.
ROP-kasvattajaluokka saa 5 pistettä.
Kertoimet samat kuin vuoden silkkikilpailussa.
Tähän lasketaan ainoastaan Suomessa olevat näyttelyt.

OKKIN POKAALI
Lahjoittanut Pirkko Candelin

Pokaalin saa vuodeksi itselleen parhaiten näyttelyissä menestynyt
suomalaisen omistama ja suomalaisen kasvattama silkkiterrieriveteraani.

ELIAKSEN MUISTOPALKINTO
Lahjoittanut Elias Järvisen perhe

Pokaali on kiertopalkinto, joka on suunnattu nuorelle, alle 18-vuotiaalle harrastajalle.
Palkinto jaetaan yhdistyksen gaalassa joka vuosi. Yhdistyksen palkinnon jakamisen
loputtua tulee palkinnon palautua Eliaksen perheelle pysyvästi.
Palkinto on tarkoitettu kannustuspalkinnoksi sellaiselle nuorelle, jolla on rakkaus ja
intohimo Silkkiterriereihin ja harrastamiseen tämän rodun parissa. Henkilön tulee olla
ystävällinen käytökseltään ja tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa, sekä kohdella koiria
hyvin.
Palkinto ei kilpaile muiden yhdistyksessä jaettavien palkintojen kanssa.

ILLIN POKAALI
Lahjoittanut Kristina Heinonen

Pokaali jaetaan vuodeksi kerrallaan parhaiten virallisissa agility
ja/tai tokokilpailuissa menestyneelle silkkiterrierille. Kilpailujen
keskinäinen pistemäärä ratkaisee voittajan. 3 parasta tulosta
huomioidaan. Tulokset voivat olla kummasta tahansa tai
molemmista lajeista.
Agilitykisojen pisteet annetaan seuraavasti:
Nollatulos: 10 pistettä
1. sija 10 pistettä
2. sija 8 pistettä
3. sija 6 pistettä
4. sija 4 pistettä
5. sija 2 pistettä
agilityserti = 5 pistettä
Tokokisojen pisteet annetaan seuraavasti:
1-tulos = 10 pistettä
1. sija 10 pistettä
2. sija 8 pistettä
3. sija 6 pistettä
4. sija 4 pistettä
5. sija 2 pistettä
TK-tunnus = 10 pistettä
Molemmissa lajeissa lisäpisteitä saa lisäksi seuraavista
arvokisoista: MM-kisat, PM-kisat, SM-kisat, Terriereiden toko SM
ja piirinmestaruus. Näiden kilpailujen sijoitukset ovat
kaksinkertaiset lisäpisteet.

SILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT JA PISTELASKU
Vuoden silkki-, vuoden veteraani- ja vuoden silkkipentukilpailuihin voivat osallistua kaikki suomalaisten osittain tai
kokonaan omistamat silkkiterrierit, jotka asuvat vakituisesti Suomessa. Kunkin koiran 5 parasta näyttelytulosta
kalenterivuodelta huomioidaan.
Tuloksien pitää olla saatu virallisissa näyttelyissä Suomessa. Poikkeuksena on epäviralliset pentunäyttelyt, joiden
tulokset huomioidaan.
Vastuu tulosten ilmoittamisesta on koiran omistajalla. Tuloksia päivitetään aika ajoin yhdistyksen kotisivuille
www.silkkiterrierit.fi. Pisteisiin lasketaan ainoastaan kennelliiton KoiraNet-järjestelmään tulleet pisteet. Mikäli koirasi
on saanut ryhmäsijoituksen, tai bis-sijoituksen, tai sijoitus on väärin KoiraNetissä, lähetäthän sähköpostia
silkkikilpailu@silkkiterrierit.fi. Ulkomaiset lahjoituspokaaleihin vaikuttavat pisteet on AINA ilmoitettava, muutoin niitä ei
lasketa eikä tuloksia hyväksytä lopullisen pistelaskun jälkeen.
Kilpailussa palkitaan Vuoden Veteraani ja Vuoden Pentu -kilpailuissa parhaiten menestynyt sekä vastakkaisen
sukupuolen parhaiten menestynyt vuoden silkin lisäksi.
Junior Handler -kilpailussa palkitaan molempien ikäryhmien menestynein nuori, joka on kilpaillut virallisissa
näyttelyissä Suomessa silkkiterrierillä.

Pistelaskuohjeet
Peruspisteet
ROP = 5 p VSP = 4 p PU/PN2 = 3 p PU/PN3 = 2 p PU/PN4 = 1 p
Lisäpisteet näyttelyssä paikalla olevien silkkiterrierien määrän mukaan.
Lisäpisteet seuraavasti:
ROP

PU/PN2

PU/PN4
Ryhmäkilpailun
lisäpisteet

6-10 koiraa
11-15
16-20
>21
11-15 koiraa
16-20
>21
>21
RYP1
RYP2
RYP3
RYP4

2p
3p
4p
5p
1p
2p
3p
1p
4p
3p
2p
1p

VSP

PU/PN3

BEST IN SHOW
lisäpisteet

6-10 koiraa
11-15
16-20
>21
16-20 koiraa
>21

1p
2p
3p
4p
1p
2p

BIS1
BIS2
BIS3
BIS4

4p
3p
2p
1p

Näyttelyiden pistekertoimet:
3 Kansainvälinen näyttely sekä terrierien erikoisnäyttely
2 Kansalliset kaikkien rotujen näyttelyt
Vuoden Veteraani pistelasku: ROP 5 p ja VSP 4 p. BIS-sijoittuva veteraani ei ole oikeutettu saamaan RYP1-pisteitä,
ainoastaan BIS vet.-pisteet. Veteraanit ovat oikeutettuja saamaan lisäpisteet rodun paikalla olleiden veteraanien
määrän mukaan.
Pentunäyttelyiden pisteet lasketaan kuten aikuisten ryhmänäyttelypisteet.

JUNIOR HANDLER KILPAILUSÄÄNNÖT
Mukaan lasketaan viisi parasta junior handler –kilpailutulosta virallisissa kilpailuissa Suomessa silkkiterrierin kanssa.
Palkitaan molempien ikäryhmien paras.
Pistelaskusäännöt:
Tavalliset kilpailut (kaikkien rotujen näyttelyt)
1/1 = 10
1/2 = 8
2. = 6
3. = 5
4. = 4
5. = 3
KV näyttely/STJ:n päänäyttely
1/1 = 12
1/2 = 10
2. = 8
3. = 7
4. = 6
5. = 5
SM-finaali:
1. = 20
2. = 12
3. = 10
4. = 8
5. = 6

MUUTA
*Silkkikilpailuun osallistuvat koirat ovat oikeutettuja saamaan lisäpisteet paikalla olevien, ei ilmoitettujen, koirien
mukaan.
* Kaikki tulokset liittyen kilpailuihin ja pokaaleihin, sekä JH-tulokset, että näyttelytulokset (mikäli niitä ei KoiraNetistä
löydy, esim. Ulkomaiset tulokset ja ryhmäsijoitukset) pyydetään toimittamaan osoitteeseen
puheenjohtaja@silkkiterrierit.fi.
* Mainitsethan viestissäsi koiran rekisterinumeron, nimen, sekä sijoituksen.
* Junior Handler-tuloksissa voit mainita ajan, paikan ja sijoituksen.
* Hallitus vastaa tulosten vastaanotosta, käsittelystä ja päivityksestä.

