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VUOSIKOKOUKSESSA PALKITTAVAT
Suomen Bouvier ry palkitsee vuosittain vuosikokouksen yhteydessä:
Kaikki edellisen kauden aikana
Ensimmäisen PK-koulutustunnuksensa tai Pelastuskoirakokeen tuloksensa saavuttaneet koirakot
FI Valion arvon saavuttaneet koirat
Kansainvälisen muotovalion (C.I.B) arvon saavuttaneet koirat
Kansainvälisen näyttelyvalion (C.I.E) arvon saavuttaneet koirat
Vuoden agility-, näyttely-, palvelus-, pelastus-, tottelevaisuus-, veto-, rallytoko-, vesipelastus-,
HTM-koiratanssi- ja freestylekoiratanssikoiran
Vuoden etsintäkoe- jälki-, haku-, suojelu-, viesti- ja erikoisjälkikoiran
Vuoden palveluskoirakasvattajan
Vuoden näyttelyveteraanin, näyttelypennun ja näyttelykasvattajan
Vuoden palveluskoiratulokkaan
Vuoden PK-ohjaajatulokkaan
MM–kisoissa menestyneet
Lisäksi vuosikokouksen yhteydessä jaetaan BH-kokeen hyväksytysti suorittaneille niin
sanottu ”Kisakannustin” eli lahjakortti jolla yhdistys maksaa ensimmäisen PK- tai
pelastuskoirakokeen ilmoittautumismaksun osallistumisen jälkeen hakemusta vastaan. Tieto
hyväksytysti suoritetusta BH-kokeesta on itse ilmoitettava tulosten vastaanottajalle.

Kullekin edellä mainitulle palkinnolle löytyy oma pistelaskusääntönsä. Tässä mainitut yleiset
edellytykset palkituksi tulemiselle koskevat kaikkia sääntöjä, vaikka ei sitä niissä erikseen
mainittaisikaan.
Voidakseen osallistua on koiran omistajan oltava Suomen Bouvier ry:n jäsen.
Vuoden Koira -kilpailussa otetaan huomioon ne tulokset, jotka
- tulokset tehneen koiran omistaja itse ilmoittaa kirjallisesti
- ja kertoen mitä Vuoden Koira -kilpailun palkintoa/ palkintoja tuloksilla halutaan tavoitella.
Tulokset lähetetään määräpäivään mennessä Suomen Bouvier ry:n ilmoittamalle tulosten
vastaanottajalle.
Määräpäivä ja tulosten vastaanottaja kontaktitietoineen kerrotaan vuosittain jäsenlehdessä ja
yhdistyksen kotisivulla.
Kokouksen yhteydessä jaetaan kunniakirjat myös PK- lajien, tokon ja agilityn rotumestareille
(Omistajan ei tarvitse ilmoittaa)
Lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan palkita myös muut vuosikokousta edeltäneen vuoden
aikana positiivista julkisuutta rodulle tuoneet koirat / henkilöt.

Suomen Bouvier ry:n hallitus pitää itsellään oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.
20.5.2018
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VUODEN AGILITYKOIRA
Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa edellisen kauden agilitykisojen tulosten perusteella
koira/ohjaajaparille, jonka näillä säännöillä laskettu pistemäärä on suurin. Mikäli kaksi koirakkoa
päätyy tasapisteisiin, palkinnon saaja ratkaistaan parhaiden sijoitusten määrän mukaan. Se, jolla on
korkeimpia sijoituksia enemmän voittaa. (esim. 3 voittoa ja toisella 2 voittoa)
Pistelaskusäännöt: Tulokset lasketaan kymmenen (10) parhaan kilpailusuorituksen mukaan.
Tulosten pitää olla virallisista agilitykilpailuista. Tuloksen tulee olla vähintään hyväksytty tulos.
Tulokseen lasketaan parhaiden sijalukujen määrä vain kahden koirakon mennessä tasapisteisiin.
Pisteet
0
1-5
6-10
11-15
16 -yli

I luokka
9
6
4
2
1

II luokka
12
9
7
5
3

III luokka
15
12
10
8
6

Lisäksi seuraavista sijoituksista:
Bouvierien Agility Suomenmestaruus
1. sija 7p.
2. sija 6p.
3. sija 5p.
4. sija 4p.
5. sija 3p.

Piirinmestaruus
1. sija 10p.
2. sija 9p.
3. sija 8p.
4. sija 6p.
5. sija 4p.

Suomenmestaruus
1. sija 20p.
2. sija 16p.
3. sija 12p.
4. sija 8p.
5. sija 6p.

Pohjoismaiden mestaruus
1. sija 35p.
2. sija 30p.
3. sija 20p.
4. sija 15p.
5. sija 10p.

Maailmanmestaruus
1. sija 50p.
2. sija 40p.
3. sija 30p.
4. sija 25p.
5. sija 20p.
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VUODEN NÄYTTELYKOIRA
Vuoden näyttelykoira-tuloksia laskettaessa huomioidaan enintään seitsemän (7) parhaan näyttelyn
tulos. Näyttelytulosten tulee olla saavutettu rotukehässä vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta.
Kaikki pisteet jaetaan näyttelyn koiramääristä riippumatta, olipa näyttely missä maassa tahansa.
Skannatut arvostelulomakkeet on lähetettävä kilpailuun osallistumisen yhteydessä, mikäli näyttely
on pidetty ulkomailla.
Näyttelytulosten pisteytys:
Bouvierien erikoisnäyttely:
Suomen, Belgian, Hollannin ja Ranskan bouvieryhdistyksien järjestämien erikoisnäyttelyiden
tulokset pisteytetään seuraavasti:
ROP: 20 pistettä, VSP: 19 pistettä, PU2/PN2: 13 pistettä, PU3/PN3: 12 pistettä, PU4/PN4: 11
pistettä.
Kansainväliset koiranäyttelyt:
Kaikkien maiden kv-näyttelyiden tulokset pisteytetään seuraavasti:
BIS1: 23 pistettä, BIS2: 22 pistettä, BIS3: 21 pistettä, BIS4: 20 pistettä, BIS5: 19 pistettä
RYP1: 17 pistettä, RYP2: 16 pistettä, RYP3: 15 pistettä, RYP4: 14 pistettä, RYP5: 5 pistettä
ROP: 11 pistettä, VSP: 10 pistettä, PU2/PN2: 9 pistettä. PU3/PN3: 8 pistettä, PU4/PN4: 7 pistettä
Kaikkien rotujen näyttelyt:
Kaikkien maiden kaikkien rotujen näyttelyiden tulokset pisteytetään seuraavasti:
BIS1: 21 pistettä, BIS2: 20 pistettä, BIS3: 19 pistettä, BIS4: 18 pistettä, BIS5:17 pistettä
RYP1: 15 pistettä, RYP2: 14 pistettä, RYP3: 13 pistettä, RYP4: 12 pistettä, RYP5: 3 pistettä
ROP: 8 pistettä, VSP: 7 pistettä, PU2/PN2: 6 pistettä. PU3/PN3: 5 pistettä, PU4/PN4: 4 pistettä
Ryhmänäyttelyt:
Kaikkien maiden ryhmänäyttelyt pisteytetään seuraavasti:
BIS1: 17 pistettä, BIS2: 16 pistettä, BIS3: 15 pistettä, BIS4: 14 pistettä, BIS5: 13 pistettä
RYP1: 13 pistettä, RYP2: 12 pistettä, RYP3: 11 pistettä, RYP4: 10 pistettä, RYP5: 1 pistettä
ROP: 6 pistettä, VSP: 5 pistettä, PU2/PN2: 4 pistettä. PU3/PN3: 3 pistettä, PU4/PN4: 2 pistettä
Lisäpisteet:
SA: 1 piste, VARASERT: 1 piste, SERT: 2 pistettä, VARACACIB: 3 pistettä, CACIB: 4 pistettä
Voitettu titteli: 1 piste, vahvistettu valionarvo: 1 piste

Vuoden Näyttelyveteraani kilpailu säännöt
Vuoden näyttelykoira-tuloksia laskettaessa huomioidaan enintään seitsemän (7) parhaan näyttelyn
tulos.
Näyttelytulosten tulee olla saavutettu rotukehässä vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta. Kaikki
pisteet jaetaan näyttelyn koiramääristä riippumatta, olipa näyttely missä maassa tahansa. Skannatut
arvostelulomakkeet on lähetettävä kilpailuun osallistumisen yhteydessä, mikäli näyttely on pidetty
ulkomailla.
Veteraanit saavat pisteitä seuraavasti:
BIS-VET 1: 10 pistettä, BIS-VET 2: 9 pistettä, BIS-VET 3: 8 pistettä,
BIS-VET 4: 7 pistettä, BIS-VET5 : 6 pistettä
Veteraaniluokassa laatumaininnalla erinomainen sijoittunut koira saa pisteitä seuraavasti:
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VEK 1 = 5 pist.
VEK 2 = 3 pist.
VEK 3 = 2 pist.
VEK 4 = 1 pist.
Edellisten lisäksi koiralla on mahdollisuus saada lisäpisteitä seuraavasti
ROP-veteraani : 6 pistettä
VSP-veteraani: 4 pistettä
Muut lisäpisteet annetaan samoin, kun Vuoden Näyttelykoira kilpailussa.
Vuoden veteraani-kilpailussa kilpaileva koira ei voi samanaikaisesti kilpailla rodun vuoden
näyttelykoiran tittelistä. Veteraanin sijoittuessa PU/PN luokassa lasketaan myös PU/PN-luokan
sijoituksesta vuoden näyttelykoirakilpailun mukaisesti lasketut pisteet mukaan vuoden veteraani
kilpailuun.
Vuoden Näyttelypentu kilpailun säännöt
Vuoden pentu-kisan pisteet lasketaan enintään viidestä (5) virallisten näyttelyiden pentuluokasta tai
epävirallisesta pentunäyttelystä. Skannatut arvostelulomakkeet on lähetettävä kilpailuun
osallistumisen yhteydessä.
Pentujen kilpailuluokissa sijoittuneet saavat pisteitä seuraavasti:
PEK 1 = 5 pist.
PEK 2 = 3 pist.
PEK 3 = 2 pist.
PEK 4 = 1 pist.
Edellisten lisäksi koiralla on mahdollisuus saada lisäpisteitä seuraavasti
ROP-pentu 6 pist.
VSP-pentu 4 pist.
Kunniapalkinnolla palkitut pennut, jotka eivät ole sijoittuneet ROP- tai VSP-pennuksi, saavat 2
lisäpistettä.
Vuoden näyttelypentu-kilpailuun osallistuminen ei estä koiraa osallistumasta myös vuoden
näyttelykoira-kilpailuun, jos koira saman kalenterivuoden aikana täyttää yhdeksän kuukautta ja
siirtyy virallisiin näyttelyluokkiin.
Vuoden näyttelykasvattaja
Kasvattaja osallistuu Vuoden näyttelykasvattaja-kilpailuun jos hän on esittänyt kilpailuvuoden
kuluessa kunniapalkinnolla palkitun kasvattajaryhmän tai hänen neljä kasvattiaan vähintään
kahdesta eri yhdistelmästä ovat saaneet pisteitä Vuoden näyttelykoira tai vuoden näyttelyveteraanikilpailussa.
Kasvattaja saa 10 pist. jokaisesta esitetystä kunniapalkinnolla palkitusta kasvattajaryhmästä, joita
huomioidaan enintään 5 kappaletta. Lisäksi lasketaan mukaan enintään neljän parhaan kahdesta eri
yhdistelmästä olevan kasvatin tulokset, jotka ovat mukana vuoden näyttelykoira tai vuoden
näyttelyveteraani-kilpailussa.
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VUODEN ETSINTÄKOE-, JÄLKI-, HAKU-, SUOJELU-, VIESTI-, ERIKOISJÄLKI- JA
PALVELUSKOIRA
Kukin kaudella kilpaillut koira saa pisteitä virallisista kotimaisista palveluskoirakokeista ja lisäksi
lisäpisteitä edustuskilpailuista. Pistelaskuun hyväksytään koiran kuusi (6) parasta tulosta oheisen
taulukon mukaan laskettuna, tuloksen saamiseksi täytyy saavuttaa koulutustunnus. Koiran tuloksia
ilmoitettaessa täytyy selkeästi kertoa mihin kaikkiin kilpailuihin ilmoittaja haluaa koiran
osallistuvan tuloksillaan.
Peruspisteet:
ALO 1 = 3 pist
ALO 2 = 2 pist
ALO 3 = 1 pist
AVO 1 = 6 pist
AVO 2 = 4 pist
AVO 3 = 2 pist
VOI 1 = 10 pist
VOI 2 = 8 pist
VOI 3 = 6 pist
Erikoisjäljen peruspisteet:
PAEJ1 1 = 6 pist
PAEJ1 2 = 4 pist
PAEJ1 3 = 2 pist
PAEJ2 1 = 10 pist
PAEJ2 2 = 8 pist
PAEJ2 3 = 6 pist
Kaikki seuraavat ovat lisäpisteitä:
CACIT = 10 pist

VaraCACIT = 5 pist

Palveluskoirien SM-kisat:
1. sija = 25 pist
2. sija = 23 pist
3. sija = 21 pist
4. sija = 19 pist
5. sija = 17 pist
6. sija = 15 pist
7. sija = 13 pist
8. sija = 11 pist
9. sija = 9 pist
10.sija= 7 pist
Palveluskoirien pohjoismaiset mestaruuskisat / bouvierien MM-kisat:
1. sija = 30 pist
2. sija = 28 pist
3. sija = 26 pist
4. sija = 24 pist
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5. sija = 22 pist
6. sija = 20 pist
7. sija = 18 pist
8. sija = 16 pist
9. sija = 14 pist
10.sija= 12 pist
Bouvierien Suomen PK-rotumestaruuskisat:
lajeittain kilpailuluokan mukaan
ALO / AVO
1. sija = 3 pist
2. sija = 2 pist
3. sija = 1 pist
VOI
1. sija = 6 pist
2. sija = 4 pist
3. sija = 2 pist

Vuoden PK-kasvattaja:
Kasvattaja voi ilmoittaa kilpailuun enintään kuuden (6) kasvattamansa koiran tulokset yllä olevien
pisteytysten mukaisesti, kultakin koiralta hyväksytään mukaan kolme parasta kilpailutulosta.
Koirien kasvattajan täytyy olla jäsen mutta kasvattien omistajien ei.
Ulkomaalaisten tulosten todentamiseksi täytyy ilmoituksen mukana lähettää kopio kilpailukirjasta.
Vuoden PK-ohjaajatulokas:
Kilpailuun voivat osallistua ainoastaan ensimmäisellä bouvierillaan kilpailevat. Pisteet lasketaan
yllä olevan vuoden PK-koira pisteytyksen mukaan.
Vuoden PK-tulokas
Bouvier joka aloittaa kilpailu-uransa ensimmäisessä PK-lajissaan. Pisteet lasketaan yllä olevan
vuoden PK-koira pisteytyksen mukaan.
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VUODEN PELASTUSKOIRA
Kultakin koiralta lasketaan mukaan kuluneen kauden aikana suoritetuista kokeista kuusi (6) parasta
tulosta seuraavan pisteytyksen mukaan
PEHA (pelastushaku), PEJÄ (pelastusjälki) ja PERA (pelastusraunio)
A= 4 pist

B=8pist

Soveltuvuuskoe RH-E = 2 pist

IPOR haku, IPOR raunio, IPOR jälki
RH-FL-A = 6 pist
RH-T A = 6 pist
RH-F A = 6 pist

RH-FL-B = 10 pist
RH-T-B = 10 pist
RH-F-B = 10 pist

Edustuskisoista jaetaan lisäpisteitä seuraavasti
IPOR MM-kisat (haku, raunio, jälki):
1. sija = 35 pist

2. sija = 30 pist

3. sija = 25 pist

4. sija = 20 pist

5. sija = 15 pist

6. sija = 10 pist

1. sija = 25 pist

2. sija = 21 pist

3. sija = 18 pist

4. sija = 12 pist

5. sija = 9 pist

6. sija = 6 pist

Pelastuskoirien SM-kisat
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VUODEN TOKOKOIRA
Palkinto jaetaan edellisen kuluneen kalenterivuoden Toko-kokeiden tulosten perusteella
koira/ohjaajaparille, jonka oheisen pistetaulukon mukaan saavuttama pistemäärä on suurin. Jos
pisteet menevät tasan, ylemmässä luokassa kilpaileva voittaa. Jos koirakot ovat samassa luokassa,
voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia, jos ykköstuloksia on yhtä monta, voittaa se, jolla on
parempi ykköstulos jne.
Mukaan lasketaan enintään viisi (5) parasta virallisista tottelevaisuuskokeista saavutettua tulosta.
Peruspisteet:
ALO 1-tulos = 3 pist
ALO 2-tulos = 2 pist
ALO 3-tulos = 1 pist
AVO 1-tulos = 5 pist
AVO 2-tulos = 3 pist
AVO 3-tulos = 2 pist
VOI 1-tulos = 8 pist
VOI 2-tulos = 7 pist
VOI 3-tulos = 5 pist
EVL 1-tulos = 12 pist
EVL 2-tulos = 10 pist
EVL 3-tulos = 8 pist
Kaikki seuraavat ovat lisäpisteitä:
Koulutustunnus
TK 1 = 3 pist
TK 2 = 5 pist
TK 3 = 8 pist
TK4 = 12 pist
CACIT = 10 pist
Bouvierien mestaruustoko:
Jos ykköstulos, 1. sija = 7 pist, 2. sija = 5 pist, 3. sija = 3 pist
Jos muu tulos, 1. sija = 3 pist., 2. sija = 2 pist., 3. sija = 1 pist
Piirinmestaruus (EVL):
1. sija = 15 pist, 2. sija = 10 pist. , 3. sija = 5 pist
Suomen mestaruus (EVL):
1. sija = 20 pist, 2. sija = 15 pist, 3. sija = 10 pist.
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VUODEN VETOKOIRA
Vuoden Vetokoira-kilpailussa palkitaan vetolajeissa parhaiten menestynyt bouvier. Pistelaskussa
huomioidaan tulokset VUL:n ja SPKL:n virallisista luokista (ei harrastusluokasta)
valjakkohiihdossa, koirajuoksussa sekä koirapyöräilyssä.
Sijoitus

Pisteet

1.

10

2.

8

3.

6

MM-kilpailut, muut kansainväliset kilpailut, VUL:n ja SPKL:n SM-kilpailut ja
piirinmestaruuskilpailut oikeuttavat kaksinkertaisiin pisteisiin yllä olevan taulukon mukaan. Lisäksi
kilpailija saa yhden pisteen jokaisesta kilpailustaan sijoituksesta riippumatta (mukaan lukien
harrastusluokka). Tasapisteissä huomioidaan paremmat sijoitukset, ja mikäli sijoituksetkin menevät
tasan, palkinto jaetaan molemmille. Kilpailukausi on kalenterivuosi.
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VUODEN RALLYTOKOKOIRA
Mukaan lasketaan 5 parasta tulosta.
Alokas:
70-80 p: 1 pist
81-90 p: 2 pist
91-100 p: 3 pist
Avoin:
70-80 p: 3 pist
81-90 p: 4 pist
91-100 p: 5 pist
Voittaja:
70-80 p: 5 pist
81-90 p: 6 pist
91-100 p: 7 pist
Mestari:
70-80 p: 7 pist
81-90 p: 8 pist
91-100 p: 9 pist
Kaikki seuraavat ovat lisäpisteitä:
Koulutustunnus: 2 pist
Bouvierien mestaruusrally-toko:
1. sija = 5 pist
2. sija = 3 pist
3. sija = 1 pist
Piirinmestaruus (MES):
1. sija = 15 pist
2. sija = 10 pist.
3. sija = 5 pist
Suomen mestaruus (MES):
1. sija = 20 pist
2. sija = 15 pist
3. sija = 10 pist.
Pisteiden mennessä tasan korkeammassa luokassa kilpaileva voittaa. Jos luokka on sama, paremmat
luokkasijoitukset saanut voittaa.
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VUODEN HTM- JA FREESTYLEKOIRATANSSIKOIRA
Mukaan lasketaan kolme parasta tulosta. Pisteytys on sama sekä HTM- että Freestylekoiratanssissa,
ja molemmista lajeista valitaan vuoden koiratanssikoira erikseen.
Laatuarvosanat:
erinomainen 12 pist
erittäin hyvä 9 pist
hyvä 6 pist
tyydyttävä 3 pist
välttävä 1 pist
(puutteellinen ja hylätty - ei pisteitä).
Kunniamaininta ALO 3 pist, AVO 6 pist, VOI 9 pist
Koiratanssivalio 15 pist (sekä Suomi että muut maat)
(Koiratanssissa ei jaeta koulutustunnuksia).
SM 1 12 pist
SM 2 8 pist
SM 3 6 pist
SM 4 4 pist
SM 5 2 pist
SM 6 1 pist
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VUODEN VESIPELASTUSKOIRA
Kukin kaudella kilpaillut koira saa pisteitä virallisista kotimaisista vesipelastuskokeista ja lisäksi
lisäpisteitä piirimestaruuskokeista sekä SM-kilpailuista. Pistelaskuun hyväksytään koiran kuusi (6)
parasta tulosta.
Peruspisteet:
SOVE1 = 1 pist
ALO 1 = 3 pist
ALO 2 = 2 pist
ALO 3 = 1 pist
AVO 1 = 6 pist
AVO 2 = 4 pist
AVO 3 = 2 pist
VOI 1 = 10 pist
VOI 2 = 8 pist
VOI 3 = 6 pist
Piirimestaruuskokeet:
VOI 1 = 12 pist
VOI 2 = 10 pist
VOI 3 = 8 pist
Vesipelastuskoirien SM-kilpailut:
1. sija = 25 pist
2. sija = 23 pist
3. sija = 21 pist
4. sija = 19 pist
5. sija = 17 pist
6. sija = 15 pist
7. sija = 13 pist
8. sija = 11 pist
9. sija = 10 pist
10. sija = 9 pist
11. sija = 8 pist
12. sija = 7 pist

