
SÄÄNNÖT YLEISESTI

Vuoden Coton kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan, Suomen Coton de tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa
rekisteröity coton de tuléar, joka on osallistunut koiranäyttelyihin ja kokeisiin kotimaassa ja/tai ulkomailla. Vuoden Coton kasvattaja –kilpailuun
osallistuvan kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen.  Kilpailussa sijoitetaan kilpailuluokittain viisi (5) parasta kumpaakin sukupuolta olevaa
coton de tuléar -rotuista koiraa kotimaasta ja ulkomailta saavutettujen tulosten perusteella, Vuoden Harraste Coton kilpailussa huomioidaan
vain kotimaassa saavutetut tulokset.  Voittajat palkitaan Suomen Coton de tuléar ry:n lahjoittamalla diplomilla ja ruusukkeella. Pisteet lasketaan
kalenterivuoden 1.1.-31.12.2022 aikana saavutetuista näyttely- ja koetuloksista. 

Vuoden Coton näyttelykoira kilpailussa kilpailuluokassa eniten pisteitä saanut koira on Vuoden Pentu / Coton / Veteraani. Yksi koira voi kilpailla
useammassa luokassa vuoden aikana, mutta yhdestä näyttelystä voi saada vain yhden kilpailuluokan pisteitä.  Tasapisteissä voittajan ratkaisee
ensisijaisesti suurin yksittäinen pistemäärä näyttelyssä ja toissijaisesti koirien määrä näissä näyttelyissä. Näidenkin mennessä tasan voittaja
ratkaistaan arpomalla. Pisteet lasketaan erikseen kotimaan ja ulkomaan näyttelytuloksista.

Vuoden Harraste Coton  kilpailussa kilpaillaan lajeittain. Eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa saanut koira on Vuoden Agility / Toko / Rally Toko
/ Koiratanssi Coton. Tasapisteissä voittajan ratkaisee ensisijaisesti suurin pistemäärä yksittäisestä kokeesta. Näidenkin mennessä tasan voittaja
ratkaistaan arpomalla. Pisteet lasketaan vain kotimaan koetuloksista.

Vuoden kasvattaja -kilpailussa eniten pisteitä saanut kasvattaja on Vuoden kasvattaja.  Tasapisteissä voittajan ratkaisee ensisijaisesti kasvattien
ROP-sijoitusten määrä ja toissijaisesti kasvattien pisteet erikoisnäyttelyssä. Kilpailun voittajien lopullinen pistemäärä on kuitenkin alkuperäinen
pistemäärä, ainoastaan sijoitus muuttuu. Pisteet lasketaan kotimaan ja ulkomaan näyttelytuloksista.

VUODEN COTON KILPAILU

omistaja laskee pisteet itse
lähetä kopiot arvosteluista

omistaja laskee pisteet itse
lähetä kopiot arvosteluista

omistaja laskee pisteet itse
lähetä kopiot arvosteluista

KILPAILULUOKAT
Kotimaan ja ulkomaan tulokset lasketaan erikseen.

Vuoden Pentu (alle 9 kk)

Vuoden Coton (JUN/NUO/AVO/VAL) 

Vuoden Veteraani (yli 8 vuotta)

Lasketut pisteet ja liitteet tulee olla toimitettuna 30.12.2022 mennessä. Myöhässä toimitetut hylätään.
 

Sähköpostitse osoitteeseen vuodencoton@gmail.com.  
Laita sähköpostin otsikon viestiksi kilpailuluokka ja koiran nimi, esim: “vuoden coton: koiran nimi”

VUODEN COTON KILPAILUN SÄÄNNÖT 2022

kasvattaja laskee pisteet itse
lähetä todistus kasvattajaryhmän sijoituksista 

omistaja laskee pisteet itse
Lajit:

Agility
Toko
Rally Toko
Koiratanssi

lähetä kopio kilpailukirjasta / arvostelulomake

Vuoden kasvattaja

                  (KP, ROP ja BIS-sijoitukset)

Vuoden Harraste Coton
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VUODEN COTON 2022
VUODEN PENTU kotimaa / ulkomaa
Kotimaan ja ulkomaan näyttelyt pisteytetään erikseen.

Vuoden pentu kilpailussa kilpaillaan RN/KR/NORD/KV/ER -näyttelyn
pentuluokan ja/tai pentunäyttelyn näyttelytuloksin. 

Kilpailupisteet lasketaan pistetaulukon mukaan enintään viidestä (5)
näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari.

Pisteet rotukehästä

VUODEN COTON kotimaa / ulkomaa
Kotimaan ja ulkomaan näyttelyt pisteytetään erikseen.

Vuoden coton kilpailussa kilpaillaan RN/KR/NORD/KV/ER -näyttelyn
JUN/NUO/AVO/VAL -luokan näyttelytuloksin. 

Kilpailupisteet lasketaan pistetaulukon mukaan enintään viidestä (5)
näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari.

Pisteet rotukehästä

Lisäpisteet

VUODEN VETERAANI kotimaa / ulkomaa
Kotimaan ja ulkomaan näyttelyt pisteytetään erikseen.

Vuoden veteraani kilpailussa kilpaillaan RN/KR/NORD/KV/ER -
näyttelyn veteraaniluokan näyttelytuloksin. 

Kilpailupisteet lasketaan pistetaulukon mukaan enintään viidestä (5)
näyttelystä, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari.

Pisteet rotukehästä

Lisäpisteet koiramäärästä koskee 
JUN, NUO, AVO, VAL ja VET -luokkia

Lisäpisteet sijoituksesta RYP- ja BIS -kehissä koskee kaikkia näyttelyluokkia
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VUODEN HARRASTE COTON

Vuoden Harraste Coton -kilpailuun voi ilmoittaa harrastustuloksia
valitsemastaan yhdestä (1) lajista.  Kilpailussa palkitaan erikseen eri
lajien edustajat: agility, koiratanssi, rally toko, toko. 

Vuoden Harraste Coton -kilpailupisteet lasketaan pistetaulukon
mukaan enintään kolmesta (3) kalenterivuoden aikana järjestetyistä
virallisesta kilpailusta. Erilajien edustajat kilpailevat oman lajinsa
Vuoden Coton -tittelistä.

VUODEN COTON 2022
Pistetaulukko, peruspisteet

Pisteet

Lisäpisteet kasvattien näyttelytuloksista

Lisäpisteet

VUODEN KASVATTAJA

Vuoden Kasvattaja kilpailussa pisteet lasketaan kasvattajaluokan
sijoitusten lisäksi pisteitä kasvattien näyttelysijoituksista
RN/KR/NORD/KV/ER -näyttelyissä sekä saavutetuista valionarvoista.

Kilpailupisteet lasketaan pistetaulukkojen mukaan, mukaan
lasketaan kaikki kasvattajan ilmoittamien näyttelyiden tulokset.
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