VUODEN TOKOKOIRA JA TOKOTULOKAS

1. Koiran ohjaajan on oltava Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n jäsen.
Mikäli ohjaaja liittyy jäseneksi kesken kilpailukauden, huomioidaan tulokset
liittymisajankohdasta lähtien.
2. Kilpailukausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
3. Tulokset ilmoitetaan erikseen ilmoitettavaan osoitteeseen. Pisteet lasketaan itse
valmiiksi ja mukaan laitetaan kuva kilpailukirjasta. Lähettäkää selvyyden vuoksi
vain yhden koiran tiedot per viesti.
4. Kiertopalkinto (pokaali + valokuvakansio) luovutetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa tai muussa erikseen sovitussa tilaisuudessa. Kilpailun
kolmelle parhaalle jaetaan kunniakirja.
5. Palkinto kiertää kymmenen vuotta. Tämän jälkeen sen saa omakseen ohjaaja
jolla on siihen eniten kiinnityksiä.
6. Voittaja vastaa kiertopalkinnon toimittamisesta seuraavan vuoden
vuosikokoukseen. (Voittaja täydentää valokuvakansioon vuosiluvun, kuvan
koirasta +itsestään, koiran tiedot, omistajan tiedot sekä kilpailun voiton tuoneet
tulokset.)
7. Tulokset lasketaan seuraavan taulukon mukaan:
Tulos
1
2
3

ALO
3
2
1

AVO
4
3
2

VOI
5
4
3

EVL
6
5
4

Tuloksista otetaan huomioon neljä parasta. Eniten pisteitä saanut koira on
voittaja. Koirakko saa lisäpisteitä arvokilpailuista alla olevan taulukon
mukaisesti, jos koirakon ko. kilpailun tulos lasketaan mukaan neljän parhaan
kilpailun yhteispisteisiin. Jos pisteet menevät tasan, on voittaja se jolla on
enemmän 1-tuloksia. Mikäli pisteet vielä menevät tasan, on voittaja se, jolla on
enemmän kymppejä neljän mukaan laskettavan kokeen osasuorituksissa.
Piirinmestaruuskoe sij.1.=4p. sij.2.=3p. sij.3.=2p.
SM-koe sij.1.=8p. sij.2.=6p. sij.3.=4p.
JoukkueSM-koe (yksilökilpailu, kaikissa luokissa) sij.1.=6p. sij.2.=4p. sij.3.=2p.
Maajoukkue-edustuspaikka (PM/MM) +3p. (Laskettaessa mukaan PM/MM kilp.
pist.)

PM sij.1.=10p. sij.2.=8p. sij.3.=6p.
MM sij.1.=12p. sij.2.=10p. sij.3.=8p.
VUODEN TOKOTULOKAS
1. Koiran ohjaajan on oltava Oulun Seudun Kennel-ja Agilityseura KAS ry:n
jäsen. Mikäli ohjaaja liittyy jäseneksi kesken kilpailukauden, huomioidaan
tulokset liittymisajankohdasta lähtien. Kiertopalkinnon kertaalleen voittanut
koira ei voi enää osallistua kilpailuun.
2. -6. Sama kuin edellä.
7. Kahden parhaan alokas- tai yhden alokas- + yhden avoimenluokan kokeen
pisteet lasketaan yhteen kohdan 7. taulukon mukaisesti. Voittaja on se, jolla on
suurin yhteispistemäärä. Mikäli yhteispistemäärät ovat yhtä suuret, on voittaja
se, jolla on suurin pistemäärä yksittäisessä kilpailussa. Mikäli klpailijat ovat
edelleen tasoissa, lasketaan yhteen kokeissa saatujen kymppien lukumäärä.
Voittaja on se, jolla on kymppejä eniten.

