PULIT RY.
PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyPuli
1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa
näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan.
2. Näyttelypuli-kilpailussa palkitaan mustat ja valkoiset omissa sarjoissaan. Uroksia ja
narttuja ei palkita erikseen.
3. Kilpailuun voivat osallistua koirat, joiden kaikki omistajat ovat Pulit ry:n jäseniä. Mikäli
koiralla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien olla Pulit ry:n jäseniä.
4. Pisteitä laskettaessa huomioidaan enintään viisi (5) tulosta. Pisteet lasketaan omistajan
ilmoituksen perusteella.
5. Ulkomaisista näyttelytuloksista tulee liittää dokumentit mukaan, eikä niitä erikseen
pyydetä. Tulokset hyväksytään virallisista näyttelyistä Suomesta, pohjoismaista ja
muista FCI-maista. Lisäksi huomoidaan Euroopan ja Maailman Voittaja – näyttelyt.
6. Kilpailuun osallistuvien koirien tulokset omistaja / omistajat laskevat valmiiksi oheisen
kaavion pohjalta. Kilpailu- ja palkintotoimikunta tarkistaa pisteet.
7. Kunkin vuoden tulokset ja pisteet tulee toimittaa seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä. Voittajat palkitaan Pulit ry:n vuosikokouksessa kunniakirjalla.
8. Epäselvästi ilmoitetut tulokset hylätään, eikä hylättyjä tuloksia voi korvata.
9. Koiralle lasketaan oheisesta kaaviosta yksi pistemäärä niin, että rotunsa paras – ja
vastakkaisen sukupuolen – paras saa aina 10 pistettä, ja mahdolliset lisäpisteet
valionarvosta jne. , mutta ei erikseen pisteitä laatuarvostelusta tai pu-/pn-sijoituksesta.
10. Tasapisteisiin päädyttäessä palkitaan kaikki samaan pistemäärään päätyneet.
11. Pulit ry. pidättää oikeuden sääntöjen muutokseen perustelluista syistä.
Pisteytys:
EH

1

ERI

3

PN/PU 4-2

5

ROP & VSP

10

ROP VET

+5

MVA

+5

SERT & CACIB

+3

RYP/BIS 4-1

+3

AgiPuli
1. Kilpailuun osallistuvan koiran kaikkien omistajien tulee olla Pulit ry:n jäsen. Mikäli
koiralla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien olla yhdistyksen jäsen.
2. Huomioidaan viisi (5) tulosta.
3. AgiPuli kilpailussa on yksi sarja, johon voivat osallistua kaikissa kokoluokissa
kilpailevat pulit, urokset ja nartut.
4. AgiPuli kilpailuun voivat osallistua koirat, jotka ovat osallistuneet kyseisenä vuonna
Suomen Agilityliitto ry:n virallisiin yksilökilpailuihin.
5. Jokainen osallistuja valitsee ja laskee tulokset valmiiksi. Kilpailu- ja palkintotoimikunta
tarkastaa pisteet.
6. Tulosten oikeellisuus on todistettava seuraavasti:
0-0,99vp tulokset todistetaan lähettämällä kilpailukirjasta kopio, muihin
tuloksiin riittää kopio kilpailulipukkeesta, tai esim. ASB-lehden tuloksista. Myös
linkki ko. kilpailunjärjestäjän tulostaulukkoon hyväksytään, jos koirakon tulos
on sieltä tarkistettavissa.
7. Epäselvästi merkityt, ja epäselvät tulokset hylätään eikä hylättyjä tuloksia voi korvata.
8. Mikäli useampi koira saa saman kokonaispistemäärän, ratkaistaan voittaja laskemalla
yhteen kilpailujen sijoitukset ja pienemmän luvun saanut koira voittaa.
9. Kunkin vuoden tulokset ja pisteet tulee toimittaa seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä. Voittajat palkitaan Pulit ry:n vuosikokouksessa kunniakirjalla.
10. Pulit ry. pidättää oikeuden sääntöjen muutokseen perustelluista syistä.
Pisteytys taulukko
0-0,99 vp
5
0,99-5,99vp

4

6-20,99vp

3

20,99-hyl

2

hyl

1

TokoPuli
1. TokoPuli – kilpailussa kaikki kilpailevat samassa sarjassa sukupuoleen tai
kilpailuluokkaan katsomatta.
2. TokoPuli on se koira, joka saa korkeimman kokonaispistemäärän.
3. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomen Kennelliitto ry:n virallisiin
tottelevaisuuskokeisiin osallistuneet koirat.
4. TokoPuli-kilpailuun voivat osallistua kaikki Pulit ry:n jäsenten omistamat koirat. Mikäli
koiralla on useampi omistaja, kaikkien tulee olla yhdistyksen jäsen.
5. Huomioidaan enintään neljä (4) parasta tulosta.
6. Osallistujat valitsevat ja laskevat tulokset valmiiksi. Tulokset todistetaan lähettämällä
kopio kilpailukirjasta. Kilpailu- ja palkintotoimikunta tarkastaa pisteet.
7. Tasapisteisiin päädyttäessä voittaja on se, jolla on prosentuaalisesti paremmat pisteet.
8. Epäselvästi merkityt tai muutoin epäselvät tulokset hylätään, eikä hylättyjä tuloksia voi
korvata
9. Kunkin vuoden tulokset ja pisteet tulee toimittaa seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä. Voittajat palkitaan Pulit ry:n vuosikokouksessa kunniakirjalla.
10. Pulit ry. pidättää oikeuden sääntömuutoksiin perustelluista syistä.

ALO
I-palkinto
3
II-palkinto 2
III-palkinto 1

AVO
4
2
1

VOI
4
2
1

EVL
4
2
1

Lisäksi koulutustunnuksesta TK1,TK2,TK3,TK4 saa kaksi (2) lisäpistettä.

PulienPuli
1. PulienPulin nimeämiseen voivat olla ehdolla kaikki jäsenten omistamat koirat,
valkoiset ja muun väriset yhdessä.
2. Kilpailuun voivat osallistua koirat, joiden kaikki omistajat ovat Pulit ry:n jäseniä. Mikäli
koiralla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien olla Pulit ry:n jäseniä.
3. Kilpailuun osallistuvien koirien tiedot ilmoitetaan kilpailu- ja palkintotoimikunnalle.
4. Koiran voi ilmoittaa sen omistaja, tai kuka tahansa muu, jonka mielestä koira tulisi
asettaa ehdolle.
5. PulienPuli voi olla saavuttanut merkittävän iän, tehnyt rodulle pr:ää, ollut arjen sankari
jne.
6. Kilpailu- ja palkintotoimikunta valitsee ehdokkaista PulienPulin. Koira palkitaan
vuosittain käsintehdyllä, ainutlaatuisella puli-pienoismallilla.

PaimenPuli

1. PaimenPulin nimeämiseen voivat olla ehdolla kaikki jäsenten omistamat koirat,
valkoiset ja muun väriset yhdessä.
2. Kilpailuun voivat osallistua koirat, joiden kaikki omistajat ovat Pulit ry:n jäseniä. Mikäli
koiralla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien olla Pulit ry:n jäseniä.
3. Kilpailuun osallistuvien koirien tiedot ilmoitetaan kilpailu- ja palkintotoimikunnalle.
4. Koiran voi ilmoittaa sen omistaja, tai kuka tahansa muu, joka katsoo koiran
ansioituneen jollain tavoin pulien alkuperäistehtävässä.
5. PaimenPuliksi voivat olla ehdolla tiloilla työskentelevät pulit, paimennusleireillä hyvää
taipumusta osoittaneet ja leirien tulokkaat jne. Tarvittaessa toimikunta konsultoi
leirien järjestäjiä ja kouluttajia nimetessään PaimenPulia.
6. PaimenPuli palkitaan vuosittain kunniakirjalla.

