Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöt alkaen 1.1.2021
Alkuvuodesta 2020 hallitus sai jäsenistöltä muutosehdotuksia Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden
sääntöihin. Hallitus halusi kartoittaa jäsenistön mielipiteitä kilpailun säännöistä ja julkaisi heinäkuussa 2020
kyselyn yhdistyksen jäsensivuilla. Kyselyyn vastasi 53 jäsentä. Kyselyn vastausten ja kommenttien
perusteella hallitus on muokannut sääntöjä ja ne astuvat voimaan 1.1.2021.
Alla esittelemme kyselyn vastaukset ja sääntöjen muutokset kilpailuittain. Muuttuneet säännöt on merkitty
sinisellä otteisiin säännöistä.

Yleistä kilpailusta

Jatkossakin kilpailun osallistujat palkitaan diplomilla ja palkintolautasella.
Palkintojen jako tullaan suorittamaan keväällä hallituksen parhaaksi katsomassaan yhdistyksen
tapahtumassa. Palkintojen jaosta ilmoitetaan hyvissä ajoin.
Kilpailuvuosi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Yleistä
Kilpailuissa huomioidaan niiden dalmatiankoirien tulokset, joiden ainakin yksi omistaja asuu
Suomessa ja on Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa
pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen
Dalympialaisista, lukuun ottamatta Vuoden Kansainvälisin Näyttelydalmatiankoira -kilpailua.
Vuoden Pentu -kilpailussa huomioidaan myös epävirallisten pentunäyttelyiden ja yhdistyksen
oman Youngster’s Grand Prixin tulokset. Kilpailuissa huomioidaan vain yli 9 kk:n ikäisten koirien
saamat tulokset, lukuun ottamatta Vuoden Pentu -kilpailua. Ryhmänäyttelyiden BIS-sijoituksia ei
lasketa. Palveluskoirien erikoisnäyttelyn ROP-koiran BIS-sijoitus rinnastetaan ryhmänäyttelyn
RYP-sijoitukseen, muilta osin pisteet lasketaan kuten ryhmänäyttelyssä.
Koiran omistaja voi niin tahtoessaan ilmoittaa, etteivät omistamansa koira/koirat kilpaile Vuoden
Dalmatiankoira -kilpailuissa, lukuun ottamatta Vuoden Kasvattaja -kilpailua, jossa huomioidaan
kaikki kasvattajan kasvattien saavuttamat näyttelytulokset riippumatta siitä, osallistuuko
kyseinen koira yksilökilpailuihin tai onko koiran omistaja yhdistyksen jäsen. Ilmoitus tulee tehdä
kirjallisesti pisteidenlaskijalle viimeistään kilpailuvuotta seuraavana vuonna 5.1. mennessä.
Seuraaviin kilpailuihin täytyy tulokset ilmoittaa itse: Vuoden Kasvattaja, Vuoden Jalostuskoira,
Vuoden Dal Junior Handler, Vuoden Kansainvälisin Näyttelydalmatiankoira, Vuoden PKdalmatiankoira, Vuoden Agility-dalmatiankoira, Vuoden Toko-dalmatiankoira, Vuoden RallyToko-Dalmatiankoira ja Vuoden Mejä-Dalmatiankoira. Tulokset täytyy ilmoittaa
pisteidenlaskijoille viimeistään kilpailuvuotta seuraavana vuonna 5.1. mennessä. Kyseisen
päivämäärän jälkeen ilmoitettuja tuloksia ei huomioida kisassa.

Vuoden Näyttelydalmatiankoira

Tämän kilpailun sääntöihin ei tehty muutoksia.
Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Vuoden Näyttelydalmatiankoira
Kilpailuissa huomioidaan niiden dalmatiankoirien tulokset, joiden ainakin yksi omistaja asuu
Suomessa ja on Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Pisteitä lasketaan ainoastaan
kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen Dalympialaisista. Kilpailuissa huomioidaan
vain yli 9 kk:n ikäisten koirien saamat tulokset. Ryhmänäyttelyiden BIS-sijoituksia ei lasketa.
Palveluskoirien erikoisnäyttelyn ROP-koiran BIS-sijoitus rinnastetaan ryhmänäyttelyn RYPsijoitukseen, muilta osin pisteet lasketaan kuten ryhmänäyttelyssä.
Kilpailussa pisteitä keräävät kaikki dalmatiankoirat, jotka vuoden aikana sijoittuvat vähintään
kerran pisteitä oikeuttaville palkintosijoille. Kultakin kilpailuun osallistuvalta koiralta
huomioidaan enintään kuusi (6) korkeinta pistemäärää antavaa näyttelytulosta, jotka koira on
saavuttanut kilpailemalla juniori-, nuorten, avoin, valio-, tai veteraaniluokissa. Ryhmäkilpailun
ollessa yhdistetty FCI4/6 -ryhmille, pisteet lasketaan vain todellisen sijoituksen mukaan, vaikka
edelle sijoittuneet edustaisivat FCI ryhmää 4.
Pisteiden mennessä tasan, koira, joka on saavuttanut pisteet vähemmillä tuloksilla, voittaa.
A) Paras uros- / paras narttu -luokka
PU-1 / PN-1

10 p

PU-2 / PN-2

8p

PU-3 / PN-3

6p

PU-4 / PN-4

4p

B) Lisäpisteet
ROP

5p

VSP

3p

C) Ryhmäkilpailu
Kansallinen

Kansainvälinen /
NORD

RYP-1

4p

5p

RYP-2

3p

4p

RYP-3

2p

3p

RYP-4

1p

2p

Kansallinen

Kansainvälinen/
NORD

BIS-1

4p

5p

BIS-2

3p

4p

BIS-3

2p

3p

BIS-4

1p

2p

D) Best In Show

Kerroin
Näyttelyn kerroin määräytyy arvosteltujen dalmatiankoirien lukumäärän mukaan pois lukien
pennut. Arvosteltujen koirien lukumäärä jaettuna 10:llä antaa näyttelylle kertoimen. Esim. jos
näyttelyyn on ilmoitettu 18 koiraa, joista 2 on ollut poissa, kerroin on 1,6 (laskukaava: 18-2
jaettuna 10:llä). Mikäli koiria on arvosteltu kyseisessä näyttelyssä 30 tai enemmän, kerroin on 3,0
(maksimikerroin), poikkeuksena yhdistyksen pääerikoisnäyttely, jossa maksimikerroin on 4,0.
Minimikerroin on aina 1,0, vaikka koiria olisikin alle 10.
Koiran pistemäärä lasketaan seuraavasti: Koiran kohdasta A saama pistemäärä kerrotaan
näyttelyn kertoimella ja siihen lisätään muista osioista saadut pisteet.
Laskukaava: (A x kerroin) + B + C + D

Vuoden Veteraani

Vuoden Veteraani -kilpailussa muutettiin luokkapisteet (A) yhtenäiseksi muiden kilpailuiden
luokkapisteiden kanssa.
ROP- ja VSP-Veteraanipisteet (B) ovat jatkossa samat kaikissa näyttelyissä.
Kilpailuun lisättiin kerroin, joka määräytyy osallistuneiden dalmatiankoiraveteraanien mukaan. Kertoimen
myötä ei luokkapisteissä enää tarvitse erikseen painottaa KR ja KV näyttelyiden eroa, sillä ero muodostuu
osallistuneiden veteraanien määristä.
Näyttelystä saatavat pisteet lasketaan seuraavasti (luokkapisteet x kerroin) + ROP-VSP-pisteet + BIS-pisteet.
Kymmenysosa (1/10) veteraanin Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailussa saavuttamista pisteistä säilyy.
Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Vuoden Veteraani
Kilpailuissa huomioidaan niiden dalmatiankoirien tulokset, joiden ainakin yksi omistaja asuu
Suomessa ja on Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Pisteitä lasketaan ainoastaan
kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen Dalympialaisista.

Pisteitä voivat saavuttaa vain arvosanalla "erinomainen" palkitut koirat. Ryhmänäyttelyiden BISsijoituksia ei lasketa. Palveluskoirien erikoisnäyttelyn pisteet lasketaan kuten ryhmänäyttelyssä.
Pisteiden mennessä tasan, koira, joka on saavuttanut pisteet vähemmillä tuloksilla, voittaa.
A) Luokkapisteet (edellyttäen että koira on palkittu ERI:lla)
VEK-1

10 p

VEK-2

8p

VEK-3

6p

VEK-4

4p

B) ROP-Veteraani
ROP-VET

5p

VSP-VET

3p

C) Best In Show -Veteraani
Kansallinen

Kansainvälinen /
NORD

BIS-1 VET

4p

5p

BIS-2 VET

3p

4p

BIS-3 VET

2p

3p

BIS-4 VET

1p

2p

Kerroin
Näyttelyyn osallistuneiden veteraanien määrä antaa näyttelylle kertoimen:
Veteraanien
määrä

Kerroin

Veteraanien
määrä

Kerroin

1

1,1

6

1,6

2

1,2

7

1,7

3

1,3

8

1,8

4

1,4

9

1,9

5

1,5

10 tai enemmän

2,0

Koiran pistemäärä lasketaan seuraavasti: Koiran kohdasta A saama pistemäärä kerrotaan
näyttelyn kertoimella ja siihen lisätään muista osioista saadut pisteet.
Laskukaava: (A x kerroin) + B + C
D) Lisäpisteet
Kymmenysosa (1/10) koiran Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailussa yli 8-vuotiaana
saavuttamista pisteistä.

Vuoden Pentu

Tässä kilpailussa ongelmaksi muodostuu se, että kesäisin pentunäyttelyikäisiä pentuja ei ole niin paljon,
jotta kertoimet nousisivat samalle tasolle talven pentunäyttelyihin verrattuna. Siksi hallitus päätti tässä
kohdassa säilyttää vanhan maksimikertoimen kyselyn vastauksista huolimatta, jotta piste-erot eivät nousisi
entisestään.
Nykyään pentunäyttelyitä järjestetään paljon ympäri vuoden ja suurin osa pennuista kerääkin pisteensä
pentunäyttelyistä eikä virallisten näyttelyiden pentuluokista. Siksi hallitus päätti lisätä kilpailuun myös
pisteet ryhmäkilpailuiden ja Best In Shown sijoituksista.
Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Vuoden Pentu
Kilpailuissa huomioidaan niiden dalmatiankoirien tulokset, joiden ainakin yksi omistaja
asuu Suomessa ja on Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Pisteitä lasketaan
kotimaisista näyttelyistä, sekä virallisten näyttelyiden pentuluokista että epävirallisista
pentunäyttelyistä.
Kultakin kilpailuun osallistuvalta koiralta huomioidaan enintään kolme (3) korkeinta
pistemäärää antavaa näyttelytulosta pentuluokassa.
Koiran omistajan on itse tarkistettava, että koiran kaikki tulokset pentunäyttelyistä
näkyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Tarvittaessa tulokset voi ilmoittaa
pisteidenlaskijalle 5.1. mennessä.
Pisteiden mennessä tasan, koira, joka on saavuttanut pisteet vähemmillä tuloksilla,
voittaa.
A) Pentujen kilpailuluokka (edellyttäen että koira on palkittu KP:lla)
PEK-1

10 p

PEK-2

8p

PEK-3

6p

PEK-4

4p

B) Lisäpisteet
ROP-pentu

5p

VSP-pentu

3p

C) Ryhmäkilpailu
RYP-1

4p

RYP-2

3p

RYP-3

2p

RYP-4

1p

D) Best In Show
BIS-1

4p

BIS-2

3p

BIS-3

2p

BIS-4

1p

Kerroin
Näyttelyyn osallistuneiden pentujen määrä antaa näyttelylle kertoimen:
Pentujen määrä

Kerroin

Pentujen määrä

Kerroin

1

1,1

6

1,6

2

1,2

7

1,7

3

1,3

8

1,8

4

1,4

9

1,9

5

1,5

10 tai enemmän

2,0

Koiran pistemäärä lasketaan seuraavasti: Koiran A:sta ja B:stä yhteensä saama
pistemäärä kerrotaan näyttelyn kertoimella.
Laskukaava: (A x kerroin) + B + C + D

Vuoden Nuori Tulokas

Tästä kilpailusta poistettiin sääntö, jonka mukaan nuoren koiran tulisi sijoittua 20 parhaan joukkoon
Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailussa.
Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Vuoden Nuori Tulokas
Kilpailuissa huomioidaan niiden dalmatiankoirien tulokset, joiden ainakin yksi omistaja asuu
Suomessa ja on Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen.
Kultakin kilpailuun osallistuvalta koiralta huomioidaan enintään kuusi (6) korkeinta pistemäärää
antavaa näyttelytulosta, jotka koira on saavuttanut kilpailemalla alle 2-vuotiaana juniori-,
nuorten- tai avoimessa luokassa. Pistelaskukaava on sama kuin Vuoden Dalmatiankoira kilpailussa. Pisteet lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen
Dalympialaisista. Ryhmänäyttelyiden BIS-sijoituksia ei lasketa. Palveluskoirien erikoisnäyttelyn
ROP-koiran BIS-sijoitus rinnastetaan ryhmänäyttelyn RYP-sijoitukseen. Kilpailussa valitaan vain
voittaja ja sama koira voi voittaa kilpailun vain kerran.

Vuoden Jalostuskoira

Jälkeläisten Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailun (A) yhteenlasketuista pisteistä huomioidaan jatkossa
kymmenysosa (1/10).
Kilpailuun lisätiin uusi pistekohta Terveystulokset, jonka mukaan jalostuskoira saa Suomessa
kilpailuvuotena terveeksi tutkituista jälkeläisistään lisäpisteitä. Pisteet ovat maltilliset.
Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Vuoden Jalostuskoira
Kilpailuissa huomioidaan niiden dalmatiankoirien tulokset, joiden ainakin yksi omistaja asuu
Suomessa ja on Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Omistajan tulee ilmoittaa koiran
osallistumisesta kilpailuun pisteidenlaskijalle viimeistään kilpailuvuotta seuraavana vuonna
5.1. mennessä. Jalostuskoiran tulee olla elossa kilpailuvuoden ensimmäisenä päivänä.
Saadakseen osallistua kilpailuun tulee jalostuskoiran vähintään neljällä (4) jälkeläisellä olla
sijoitus Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailussa. Jälkeläisten tulee olla vähintään kahdesta eri
yhdistelmästä.
Kultakin kilpailuun osallistuvalta jalostuskoiralta huomioidaan enintään kuuden (6) parhaan
jälkeläisen Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailussa keräämät pisteet. Jalostuskoiran pisteet
muodostuvat kyseisten jälkeläisten yhteenlasketuista pisteistä. Jälkeläisten tulee olla vähintään
kahdesta eri yhdistelmästä.
A) Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailu

Kultakin kilpailuun osallistuvalta jalostuskoiralta huomioidaan enintään kuuden (6) parhaan
jälkeläisen Vuoden Näyttelydalmatiankoira -kilpailussa keräämät pisteet. Pisteet muodostuvat
Tjälkeläisten yhteenlaskettujen pisteiden kymmenysosasta (1/10).
B) Terveystulokset
Jalostuskoira saa Suomessa kilpailuvuotena terveeksi tutkituista jälkeläisistään lisäpisteitä
seuraavasti:
Lonkat A/A

1p

Kyynärät 0/0

1p

Selkä LTV0 SP0 VA0

1p

Kuulo +/+

0,5 p

Selkäkuvatuista jälkeläisistä jalostuskoira saa lisäpisteet sinä vuonna, kun selästä viimeinenkin
osa-alue on kuvattu.
Terveystulosten tulee näkyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä viimeistään kilpailuvuotta
seuraavana vuonna 5.1.

Vuoden Kasvattaja

Tämän kilpailun osalta tuli runsaasti kommentteja, että huomioitavien kasvattajaryhmien määrää tulisi
laskea kuuteen, kuten muissakin kilpailuissa. Hallitus päätti laskea määrän kymmenestä (10) kuuteen (6)
Esitettyjen kasvattajaryhmien lisäpisteet ovat jatkossa maksimissaan 10.
Suomen kansallisen valion lisäksi kasvattaja saa 5 lisäpistettä Kansainvälisen muotovalion arvoista.
Jatkossa terveystuloksista saa pisteitä vain terveeksi tutkituista kasvateista. Pisteytystä on hieman
muutettu. Selän pisteet saa vasta, kun selkä on kuvattu kokonaisuudessaan.
Ote uusista Vuoden Dalmatiankoira -kilpailuiden säännöistä:
Vuoden Kasvattaja
Kilpailuun voivat osallistua kaikki kasvattajat, jotka asuvat Suomessa ja jotka ovat
Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäseniä. Voidakseen osallistua Vuoden Kasvattaja kilpailuun, tulee kasvattajan esittää vuoden aikana vähintään yksi KP:lla palkittu
kasvattajaryhmä. Pennuista koostuvia kasvattajaryhmiä ei huomioida tässä kilpailussa.
Ryhmänäyttelyiden BIS-sijoituksia ei myöskään lasketa.
Kasvattajan tulee ilmoittaa esittämänsä KP:lla palkitut kasvattajaryhmät, mahdolliset BISsijoitukset, ilmoitettujen kasvattajaryhmien lukumäärä, kilpailussa huomioitavat terveys-,

luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustulokset ja kasvattamansa uudet Suomen ja kansainväliset
valiot pisteidenlaskijalle viimeistään kilpailuvuotta seuraavana vuonna 5.1. mennessä.
Koirakohtaisten pisteiden lisäksi kasvattaja kerää pisteitä esittämistään kasvattajaryhmistä
seuraavasti:
A) Esitetyt kasvattajaryhmät
Kultakin kasvattajalta huomioidaan enintään kuusi (6) parasta tulosta.
I) Luokkapisteet (edellyttäen että ryhmä on palkittu KP:lla)
ROP-KASV

10 p

KASV 2.

8p

KASV 3.

6p

KASV 4.

4p

II) Lisäpisteet
Edellä mainittujen pisteiden lisäksi sijoittunut ja KP:lla palkittu kasvattaja saa yhden lisäpisteen
jokaisesta voittamastaan näyttelyyn ilmoitetusta kasvattajaryhmästä riippumatta siitä onko
ilmoitettua kasvattajaryhmää esitetty tai ei. Maksimi lisäpistemäärä on 10 per näyttely.
III) Best In Show -Kasvattaja
Kansallinen

Kansainvälinen /
NORD

BIS-1 KASV

4p

5p

BIS-2 KASV

3p

4p

BIS-3 KASV

2p

3p

BIS-4 KASV

1p

2p

B) Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut
Kasvattajalle huomioidaan pisteet enintään kuuden (6) koiran tuloksista vuoden aikana
seuraavista kilpailuista: Vuoden Näyttely-, Agility-, Toko-, PK-, Rally-Toko- tai MejäDalmatiankoira -kilpailuissa. Yksi kasvatti voi kerätä pisteitä useammasta kilpailusta ja ne
lasketaan lopuksi yhteen. Pisteet muodostuvat kasvattien yhteenlaskettujen pisteiden
kymmenysosasta (1/10).
C) Valionarvot
Kasvattaja saa 5 lisäpistettä, jokaisesta Suomen Kennelliiton myöntämästä Suomen kansallisesta
uudesta valionarvosta sekä FCI:n myöntämästä Kansainvälisen muotovalion arvosta. Pisteet
lasketaan koiraa kohti vain kerran sille vuodelle, jolloin valion arvo on vahvistettu.
D) Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus
Kasvattaja saa 2 lisäpistettä, jokaisesta kilpailuvuoden aikana Suomessa luonnetestin tai MHluonnekuvauksen suorittaneesta kasvatistaan. Tulosten tulee näkyä Kennelliiton
jalostustietojärjestelmässä viimeistään kilpailuvuotta seuraavana vuonna 5.1.

E) Terveystulokset
Kasvattaja saa Suomessa kilpailuvuotena terveeksi tutkituista kasvateistaan lisäpisteitä
seuraavasti:
Lonkat A/A

1p

Kyynärät 0/0

1p

Selkä LTV0 SP0 VA0

1p

Kuulo +/+

0,5 p

Selkäkuvatuista kasvateista kasvattaja saa lisäpisteet sinä vuonna, kun selästä viimeinenkin osaalue on kuvattu.
Terveystulosten tulee näkyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä viimeistään kilpailuvuotta
seuraavana vuonna 5.1.

Muiden kilpailuiden sääntöihin ei tullut muutoksia.

