
Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry

VUODEN TOKOKOIRA JA TOKOTULOKAS

Osallistumisoikeus
Koiran ohjaajan on oltava Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n jäsen tulosten keräämis
vuonna. Jos ohjaaja alkaa edustaa yhdistystä kesken kilpailukauden, huomioidaan tulokset
ensimmäisestä edustusajankohdasta lähtien. Mikäli tuloksissa on pisteitä useammalta ohjaajalta,
tulee kaikkien edustus olla kunnossa.

Kilpailukausi
Kilpailukausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

Palkinnon jakaminen
Palkinnot jaetaan kevätkokouksessa. Kolmelle parhaalle koirakolle jaetaan kunniakirja.
Kiertopalkinto luovutetaan vuoden tokokoiralle.

Kiertopalkinnon voittajan tehtävät
Voittaja täydentää valokuvakansioon: Vuosiluku ja kuva. Koiran virallinen nimi ja kutsumanimi
rekisterinumero ja syntymäaika. Koiran omistaja ja koiran ohjaaja. Lisäksi kilpailun voiton tuoneet
tulokset. Voittaja vastaa kiertopalkinnon toimittamisesta seuraavan vuoden vuosikokoukseen!

Kiertopalkinnon katkeaminen
Kiertopalkinto kiertää niin kauan kuin kirjassa riittää sivuja. Tämän jälkeen sen saa omakseen
ohjaaja, jolla on siihen eniten kiinnityksiä (=eniten voittoja). Jos eniten kiinnityksiä omaavia ohjaajia
on useampia, arvotaan palkinto eniten kiinnityksiä omaavien kesken.

Tulosten ilmoittaminen
Pisteet lasketaan itse valmiiksi, ja ne lähetetään erikseen ilmoitettavaan osoitteeseen. Selvyyden
vuoksi lähetä vain yhden koiran tulokset per viesti. Viestistä tulee myös käydä ilmi koiran virallinen
nimi, ja linkki jalostustietojärjestelmään tulosten tarkastusta varten.

VUODEN TOKOKOIRA

Pisteiden lasku
Kaikki kilpailevat samasta palkinnosta. Neljä parasta tulosta huomioidaan, ja eniten pisteitä saanut
koira voittaa. Kilpailujen tulee olla virallisia toko-kokeita. Pisteitä jaetaan oheisen taulukon
mukaisesti.

Tulos ALO AVO VOI EVL

1 3 4 5 6

2 2 3 4 5

3 1 2 3 4

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 ja junSM-koe (yksilökilpailu) sij.1.=4p. sij.2.=3p. sij.3.=2p.
- SM-koe (yksilö EVL) 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.



Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry

VUODEN TOKOTULOKAS
Vain niille koirille jotka ovat aloittaneet kilpailu-uransa sinä vuonna kun palkintoa haetaan.

Pisteiden lasku
Kaikki kilpailevat samasta palkinnosta. Kaksi parasta tulosta huomioidaan (ALO+ALO tai
ALO+AVO) Kilpailujen tulee olla virallisia toko-kokeita. Pisteitä jaetaan oheisen taulukon
mukaisesti.

Voittaja on se, jolla on suurin yhteispistemäärä. Mikäli yhteispistemäärät ovat yhtä suuret, on
voittaja se, jolla on suurin pistemäärä yksittäisessä kilpailussa. Mikäli pisteet vielä menevät tasan,
on voittaja se, jolla on enemmän kymppejä kahden mukaan laskettavan kokeen osasuorituksissa.

Tulos ALO AVO

1 3 4

2 2 3

3 1 2


