Vuoden 2011
parhaat haussa!
Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho
voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään!
Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset
julkistetaan kevätkokouksessa 31.3.2011. Paraskin PON on tässä suhteessa
vaatimaton ja sen vuoksi pisteiden laskeminen on jätetty kunkin omistajan tai
kasvattajan tehtäväksi. Omistajia pyydetään siis toimittamaan pistelaskelmansa ja
mahdollisuuksien mukaan kopiot kilpailukirjoistaan sekä tiedot käyttökokeista tai
vuonna 2011 suoritetusta BH-kokeesta 28.2.2012 mennessä osoitteella:
ponlehti@gmail.com
Katso ohjeet ja pistetaulukot seuraavalta sivulta alkaen.

PARAS NÄYTTELY PON, narttu,
uros, veteraani
Suomen PON-kerhon vuoden
voitokkain näyttelynarttu, -uros sekä
-veteraani
1. Paras Näyttely-PON narttu sekä
Paras Näyttely-PON uros, Paras
Näyttely-PON veteraani -arvon
voittaa koira, joka on parhaiten
menestynyt Suomessa pidetyissä
SKL-FKK:n sääntöjen mukaan
järjestetyissä kansainvälisissä,
kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyissä
sekä SSKY:n erikoisnäyttelyissä,
ja jonka omistaja on Suomen
kansalainen ja Suomen PON-kerhon
jäsen.
2. Kiertopalkinnon saa omakseen
koira, joka on voittanut sen kolmena
(3) peräkkäisenä vuonna.

3.Tuloksia laskettaessa otetaan
huomioon viiden (5) parhaan
näyttelyn tulos, viideltä (5) eri
tuomarilta.
4. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa
voittaa se koira, jolla on vähemmän
huomioituja näyttelyitä. Jos
näyttelyitä on yhtä monta, ratkaistaan
voittaja ottamalla huomioon ensin
RYP-1 tulokset, jos ne ovat tasan,
otetaan RYP-2 tulokset aina RYP-4
saakka.
5. Eri suorituksista saa pisteitä
oheisen taulukon mukaan.
Pisteet lasketaan vain parhaasta
sijoituksesta/näyttely. Veteraaniikäinen koira voi osallistua joko
Paras Näyttely-PON uros tai narttu
tai Paras Näyttely-PON veteraani –
kilpailuun, ei molempiin.

6. Kilpailuun lasketaan mukaan
kymmenen parhaan uroksen ja
kymmenen parhaan nartun tulokset.
7. Jokainen koiran omistaja tai
kasvattaja lähettää itse pistetiedot
(näyttelyn tyyppi, aika, paikka,
tuomari ja saatu pistemäärä) Suomen
PON-kerhon sihteerille, joka tarkistaa
pisteet. Tiedot pisteistä on lähetettävä
kilpailuvuoden jälkeisen helmikuun
viimeiseen päivään mennessä.
8. Palkinnot jaetaan vuoden
voitokkaimmalle nartulle sekä
vuoden voitokkaimmalle urokselle
ja Paras-Näyttely-PON veteraani
-kisassa parhaalle urokselle ja
parhaalle nartulle.

PARAS TOKO-PON

2. Lisäpisteet:

1.Koiran omistajan on oltava Suomessa asuva Suomen
PON-kerhon jäsen.

a) Cup-loppukilpailu ja piirinmestaruussijoitus:
sija pisteet
1 = 10p. 2 = 8p. 3 = 6p. 4 = 4p. 5 = 2p.

2. Tulokset lasketaan ainoastaan virallisista kilpailuista,
yksilösuorituksista.
3. Kilpailusuorituksista lasketaan mukaan viisi (5)
parasta tulosta. Jos 1-3 sijoilla tulee tasatuloksia,
verrataan koirien kuudenneksi (6.) parhaita tuloksia, jos
vielä on tasan niin verrataan seitsemänsiä (7.) tuloksia,
kunnes tulee piste-ero. Mikäli tulos on vielä seitsemän
kilpailun jälkeen sama, jaetaan palkintosija(t).
4. Muutoksia näihin sääntöihin tai lisäpisteitä voi anoa
Suomen PON-kerho ry:n hallitukselta.
5. Olisi toivottavaa, että kilpailijat lähettäisivät
ilmoitetulle yhteyshenkilölle kopiot kilpailukirjastaan.
Pisteytys:
1. Viralliset kilpailut:
		
1-tulos 		
2-tulos 		
3-tulos 		
ei tulosta

ALO
10p
5p
2p
1p

AVO
12p
8p
4p
1p

VOI
14p
10p
6p
1p

ERIVOI
16p
12p
8p
1p

Osallistuminen 1p, jos ei sijoittumista 5. parhaan joukkoon.
b) Virallinen Suomenmestaruus
sija pisteet
1 = 25p. 6 = 16p. 11 = 11p.
16 = 5p.
2 = 20p. 7 = 15p. 12 = 10p.
17 = 6p.
3 = 19p. 8 = 14p. 13 = 9p. 18 = 5p.
4 = 18p. 9 = 13p. 14 = 8p. 19 = 4p.
5 = 17p. 10 = 12p.
15 = 7p. 20 = 3p.
Osallistuminen 1p, jos ei sijoittumista 20. parhaan joukkoon.
3. PON-Tokomestaruuspisteet
a) Kilpailleet koirat
1. sija 15p.
2. sija 12p
4. sija 7p.
5. sija 5p.

3. sija 10p.

osallistumisesta 2 pistettä ja lisäpisteet tuloksista seuraavasti:
1-tulos 7 lisäp.
2-tulos 4 lisäp.
3-tulos 2 lisäp.
b) Hihnaluokka
luokan voittaja 2 pistettä
osallistumisesta 1 piste

MEGA-PON PALKINTO
Mega -PON -palkinto on perustettu
kannustamaan monipuolista
harrastamista PON-koiran kanssa. Se
on tunnustuspalkinto yhden koiran
tuloksellisesta näkymisestä usealla eri
harrastusareenalla. Palkinto jaetaan
vain niinä vuosina, joina palkinnon
saamiselle asetetut vaatimukset täyttäviä
kilpailijoita on.
Koska palkinnolla on tarkoitus arvostaa
erityisesti PONin käyttöä erilaisissa
harrastuslajeissa, joista monet ovat
pitkällistä koulutusta ja harjoittelua
vaativia, on varsinaiset harrastuslajit
pisteytetty korkeammin kuin
näyttelytulokset.
Palkintoa voi anoa Suomen PON-kerho
- Finska PON-klubben ry.:n hallitukselta
kyseisen yhdistyksen jäsen, jonka koiran
saavuttamat tulokset täyttävät palkinnon
saamisen ehdot. Myös muu kuin koiran
omistaja voi tehdä hallitukselle aloitteen
palkinnon jakamiseksi.

Säännöt palkinnon jakamisesta
1. Koiran omistajan on oltava Suomen
PON-kerhon jäsen ja asuttava
vakituisesti Suomessa.
2. LAJIT.
Pisteitä saa neljästä lajista: tuloksista
tottelevaisuuskokeissa, agilitykilpailuissa
ja palveluskoirakokeissa sekä
sijoituksista näyttelyissä. Pisteytettävien
tulosten on oltava vähintään kolmesta
näistä lajeista.
3. TULOKSET.
- Voidakseen saada palkinnon, koiralla
on oltava viisi pisteisiin oikeuttavaa
tulosta.
- Tulokset saavat olla korkeintaan 12
kuukauden ajalta (kalenterivuosi).
- Tuloksista kaksi saa olla ulkomailta.
- Suomen PON-kerhon
tokomestaruuskisoissa sekä
agilitymestaruuskisojen agility-radalla
saavutetut tulokset hyväksytään.
- Pisteisiin oikeuttavia tuloksia
huomioidaan korkeintaan kaksi/laji.

4. Pisteet lasketaan oheisen taulukon
mukaisesti. Pistelaskussa seuraavien
ehtojen on täytyttävä:
- kokonaispistemäärän on oltava
vähintään 20 p.
- yhdestä lajista lasketaan mukaan
korkeintaan 14 p.
- pisteitä on tultava vähintään kolmesta
eri lajista
5. Mikäli samana vuonna on useita ehdot
täyttäviä koiria, jaetaan palkinto koiralle,
jolla on korkeampi yhteispistemäärä.
6. Kullekin koiralle voidaan myöntää
XXX-PON -palkinto vain kerran.

Kuvat Majka Borgström
Megapon pistetaulukko

PARAS AGILITY-PON

Pisteytys:

1. Koiran omistajan on oltava
Suomessa asuva Suomen PONkerhon jäsen. Erikoisluvan kilpailuun
osallistumiseen ulkomailla asuvalle
henkilölle voi myöntää Suomen
PON-kerho ry:n hallitus. Mahdollisia
lisäpisteitä voi myös anoa kerhon
hallitukselta.

1. Viralliset kilpailut:
Tulos 		
I-luokka
0,00 		
12p. 		
0,01-5,00
9p. 		
5,01-10,00
7p. 		
10,01-15,00 5p. 		
15,01-20,00 4p. 		
20,01-25,00 3p. 		
25,01- 		
2p. 		
HYL 		
1p. 		

2. Tulokset lasketaan ainoastaan
virallisista kilpailuista,
yksilösuorituksista. Poikkeuksena
ovat Suomen PON-kerhon omat
agilitymestaruuskisat, joiden pisteet
voidaan ottaa mukaan laskentaan
yhtenä virallisista tuloksista (ei
lisäpisteiksi).

3. Kilpailusuorituksista lasketaan
mukaan viisi (5) parasta kilpailua.
Jos 1-3 sijoilla tulee tasatuloksia,
verrataan koirien kuudenneksi (6.)
parhaita tuloksia, jos vielä on tasan
niin verrataan seitsemänsiä (7.)
tuloksia, kunnes tulee piste-ero.
Mikäli tulos on vielä seitsemän
kilpailun jälkeen sama, jaetaan
palkintosija(t).
4. Osallistuakseen Paras AgilityPON -kilpailuun kisaajien tulee
lähettää ilmoitetulle yhteyshenkilölle kopiot kilpailukirjastaan.

II-luokka
14p. 		
11p. 		
9p. 		
7p. 		
6p. 		
5p. 		
3p. 		
1p. 		

III-luokka
16p.
13p.
10p.
9p.
8p.
7p.
4p.
1p.

2. Lisäpisteet:
a) Cup-loppukilpailu ja piirinmestaruussijoitus:
sija pisteet
1 = 10p.
2 = 8p.
3 = 6p.
4 = 4p.

5 = 2p.

Osallistuminen 1p, jos ei sijoittumista 5. parhaan joukkoon.
b) Virallinen Suomen mestaruus
sija pisteet
1 = 25p.
6 = 16p.
11 = 11p.
2 = 20p.
7 = 15p.
12 = 10p.
3 = 19p.
8 = 14p.
13 = 9p.
4 = 18p.
9 = 13p.
14 = 8p.
5 = 17p.
10 = 12p.
15 = 7p.

16 = 5p.
17 = 6p.
18 = 5p.
19 = 4p.
20 = 3p.

Osallistuminen 1p, jos ei sijoittumista 20. parhaan joukkoon.
3. PON-Agilitymestaruuspisteet
a) Kilpailleet koirat
1. sija 15p.
2. sija 12p

3. sija 10p.

4. sija 7p.

5. sija 5p.

osallistumisesta 2 pistettä ja lisäpisteet tuloksista seuraavasti:
			
tulos 0,00 		
7 lisäp.
tulos alle 6 		
4 lisäp.
tulos alle 11
2 lisäp.
b) Aloittelevat koirat
Osallistumisesta 1 piste,
sen lisäksi voittajalle 2 pistettä

Kuva: Fia Holmberg

