
Suomen Mudiyhdistys – SUMU ry

Vuoden Näyttelykoira

Vuoden Näyttelykoiran palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Suomen 
Mudiyhdistys – SUMU ry:n jäsenet omistamillaan mudeilla ja 
kroatianpaimenkoirilla, jotka ovat osallistuneet virallisiin näyttelyihin k. o. 
vuonna. Tulokset lasketaan ajalta 1.1.-31.12. Tulokset tulee lähettää 
palkintovastaavalle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vuoden Näyttelykoira-palkinnon saa vuoden aikana eniten pisteitä kerännyt 
koira. Mukaan lasketaan enintään kolme (3) näyttelytulosta, joista yksi saa olla ulkomailta. Pisteiden 
mennessä tasan saa palkinnon koira, joka on saavuttanut pistemäärän vähemmillä näyttelykäynneillä. Jos 
näyttelykäyntejä on yhtä paljon, ratkaiseen ensiksi ROP-sijoitusten ja toiseksi VSP-sijoitusten määrä. 

 Tuloksiin hyväksytään viralliset näyttelyt Suomessa, Pohjoismaissa ja FCI-maissa, Euroopan 
Voittaja- ja Maailmanvoittaja-näyttelyt.

 KV-näyttelyistä saa kaksi (2) lisäpistettä ja rodun erikoisnäyttelystä kolme (3) lisäpistettä, mikäli koira 
saa laatuarvostelun ERINOMAINEN (ERI).

 Pisteiden saanti edellyttää laatuarvosanaa ERINOMAINEN (ERI) tai ERITTÄIN HYVÄ (EH).
 Kansainvälisissä näyttelyissä jaettavista CACIB:sta koira saa neljä (4) lisäpistettä, VARA-CACIB:sta 

kolme (3) lisäpistettä.
 Kaikissa näyttelyissä jaettavista SERT:stä koira saa yhden (1) lisäpisteen, VARA-SERT:stä

koira saa puoli (0,5) lisäpistettä.
 FCI-maissa hyväksytyistä virallisista valionarvoista koira saa yhden (1) lisäpisteen kustakin.

Pisteet kilpailuluokasta
Sijoitus luokassa 1-3 koiraa 

esitetty
4-7 koiraa esitetty 8-11 koiraa 

esitetty
12 koiraa tai 
enemmän esitetty

1. 4 p. 6 p. 8 p. 10 p.

2. 3 p. 5 p. 7 p. 9 p.

3. 2 p. 4 p. 6p. 8 p.

4. 1 p. 3 p. 5 p. 7 p.

Pisteet PU- ja PN-sijoituksista
Sijoitus luokassa 1-3 koiraa 

esitetty
4-7 koiraa esitetty 8-11 koiraa 

esitetty
12 koiraa tai 
enemmän esitetty

1. 4 p. 6 p. 8 p. 10 p.

2. 3 p. 5 p. 7 p. 9 p.

3. 2 p. 4 p. 6 p. 8 p.

4. 1 p. 3 p. 5 p. 7 p.

ROP 5 p. 7 p. 9 p 11 p.

VSP 3 p. 5 p. 7 p. 9 p.

ROP-VET 3 p. 5 p. 7 p. 9 p.

VSP-VET 1 p. 3 p. 5 p. 7 p.

Pisteet RYP- ja BIS-sijoituksista
Sijoitus RYP BIS BIS-VET
1. 10 p. 10 p. 10 p.

2. 8 p. 8 p. 8 p.

3. 6 p. 6 p. 6 p.

4. 4 p. 4 p. 4 p.


