HARRASTUSMALAMUUTTIKILPAILU JA PARAS REKIKOIRAKILPAILU SÄÄNNÖT 2017
Mukaan kilpailuun lasketaan tulokset kuluvalta vuodelta 1.1.- 31.12. väliseltä ajalta.

Jokaisesta NUMEROIDUSTA LAJIKOHDASTA otetaan huomioon enintään viisi tulosta. Kilpailussa otetaan huomioon
Suomessa suoritetut tulokset. Koiran omistajan on oltava yhdistyksen jäsen.

Omistaja ilmoittaa tulokset kirjallisesti. Koiran tiedoista on mainittava seuraavat asiat:
Nimi, rekisterinumero, syntymäaika, omistajan nimi ja yhteystiedot, koiran kasvattaja. Mukaan on liitettävä kopiot
tuloslipukkeista ja/tai näyttelyarvosteluista. Jokainen koira on ilmoitettava omalla paperillaan ja tulokset on niputettava
koirakohtaisesti käsittelyn helpottamiseksi.
Virallisista KVK, REK, valjakkokilpailuista tai talvipäivien kilpailuista sekä Kennelliiton sivuilla näkyvistä näyttelytuloksista
ei tarvitse toimittaa kopiota mutta osallistumisista ja tuloksista on oltava selkeä maininta yhteenvetopaperissa.
PARAS REKIKOIRA
Harrastemalamuuttikilpailuun osallistuneista koirista palkitaan erikseen paras rekikoira. Tässä huomioidaan kaikki reen,
kärryn tai ahkion edessä tapahtunut kilpailutoiminta. Canicrossia tai BW luokkia ei tässä kilpailussa huomioida.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------HARRASTUSMALAMUUTTIKILPAILUN PISTELASKU
1. Kuormanvetokoe KVK
Osallistuminen kokeeseen/10
Lisäpisteet
Hyväksytty tulos/7
Max. 17 pistettä

2. Alma ry:n talvipäivien kuormanvetokilpailu
Osallistuminen/7
Tulospisteet lasketaan koiran painoon suhteutetusta tuloksesta desimaaleja huomioimatta. Esim. koiran paino 35kg,
vetotulos 290kg = 8,286 kertaa koiran omapaino, jolloin tulospisteitä annetaan 8.
Max. 7+tulospisteet

3. Rekikoirien valjakkokilpailut lumella (sis. valjakkoajo, koirahiihto, pulkkaluokat)
Osallistuminen:
sprinttimatkalle/7
keskipitkälle matkalle/15
pitkälle matkalle/20
Lisäpisteet
REK1 = 3 lisäpistettä
REK2 = 2 lisäpistettä
REK3 = 1 lisäpiste
Lisäpisteet sijoituksesta kilpailuluokittan
malamuuttien 1. sija/3

malamuuttien 2. sija/2
malamuuttien 3. sija/1
Max. sprintillä 13 pistettä
Max. keskipitkällä 21 pistettä
Max. pitkällä 26 pistettä

4. Rekikoirien valjakkokilpailut sulalla maalla (sis. koirajuoksu, koirapyöräily, kärryluokat)
Osallistuminen:
sprinttimatkalle/7
keskipitkälle matkalle/15
pitkälle matkalle/20
Lisäpisteet
REK1 = 3 lisäpistettä
REK2 = 2 lisäpistettä
REK3 = 1 lisäpiste
Lisäpisteet sijoituksesta kilpailuluokittan
malamuuttien 1. sija/3
malamuuttien 2. sija/2
malamuuttien 3. sija/1
Max. sprintillä 13 pistettä
Max. keskipitkällä 21 pistettä
Max. pitkällä 26 pistettä

5. Rekikoirien käyttökokeet REKÄ
-Valjakossa voi olla muitakin koiria kuin puhdasrotuisia malamuutteja.
Osallistuminen/7
Lisäpisteet
REKÄ tulos/3
Max. 10 pistettä

6. Näyttelypisteet
Pistelaskuohje koskien Vuoden Harrastusmalamuuttikilpailua. Näyttelytuloksia ei tarvitse ilmoittaa erikseen Vuoden
näyttelykoirakilpailuun vaan ne lasketaan automaattisesti.
Osallistuminen/3
Lisäpisteet laatuarvostelusta
ERI/3
EH/2
H/1
Lisäpisteet
VSP/2
ROP/3
Max. 9 pistettä

Pentuluokkaan osallistumisesta saa 3 pistettä. Match Showsta saa 2 pistettä, osallistumisesta on esitettävä kirjallinen
todistus. Sijoituspisteitä ei huomioida.

7. Agilitypisteet
Osallistuminen/3
Lisäpisteet
0-5 virhepistettä/3
6-15 virhepistettä/2
16-25 virhepistettä/1
luokanvaihto vaikeampaan/1
Virhepisteiden desimaaleja ei huomioida. Luokat vaikeusasteesta riippumatta ovat samanarvoisia.
Max. 7 pistettä

8. Tottelevaisuuskokeet
Osallistuminen/3
Lisäpisteet
1 tulos/3
2 tulos/2
3 tulos/1
koulutustunnus/1
Samoja pisteitä sovelletaan myös virallisiin pelastuskoirakokeisiin ja BH-kokeeseen: Jos kokeessa on vain kaksi
palkintosijaa, sovelletaan parasta ja kolmatta tulosta (=3pist/1piste) Jos arvostellaan hyväksytty/hylätty periaatteella, saa
hyväksytty tuloksesta 1 tuloksen pistemäärän.
Max. 7 pistettä

9. Taakanvetokilpailut
Järjestäjänä yhdistys tai seura
Osallistuminen/7
Lisäpisteet
-Kerroin jaettuna kahdella. Kerroin on kisassa vedetty paino jaettuna koiran omalla painolla.

10. Rally-Toko
Osallistuminen /3 pistettä
Lisäpisteet
Koulutustunnus = 1 piste

