SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ – FINSKA SPETSKLUBBEN RY

Pohjanpystykorvien kasvattajakilpailun säännöt
(Hyv. SPJ hall. 10.8.2008 § 75.3)

1. Kilpailu on syntynyt Suomen Pystykorvajärjestön Pohjanpystykorvajaoston aloitteesta
14.6.2002. Samana vuonna hallitus hyväksyi laaditut säännöt ja ne julkaistiin
ensimmäisen kerran Pystykorvalehden numerossa 1/2003, joka oli myös ensimmäinen
kilpailukausi. Ensimmäisen kerran kasvattajapalkinto jaettiin Suomen Pystykorvajärjestön
vuosikokouksessa 2004 Lahdessa. Kilpailun tarkoituksena on edistää käyttökoirien
jalostusta ja huomioida vuosittain siinä menestyneet kasvattajat. Vuodesta 2004 lähtien
kilpailussa on huomioitu myös hirvenhaukkukokeiden tulokset. Kilpailukaudesta 2008
lähtien sääntöä muutettiin niin, että jo aikaisemmin palkinnon voittanut koira voi
osallistua kilpailuun uudelleen.
2. Kilpailuun voivat osallistua kaikki pohjanpystykorvien kasvattajat, jotka ovat Suomen
Pystykorvajärjestön jäseniä.
3. Kasvattajat kilpailevat yhdellä koiralla, tämän kilpailuun ilmoitetun koiran kasvattamiensa
jälkeläisten linnunhaukku- tai hirvenhaukkukokeissa kilpailukautena saavutettujen
tulosten perusteella.
4. Kilpailussa otetaan huomioon enintään neljän koiran paras tulos kilpailukaudelta, joka on
kalenterivuosi. Nämä koepisteet lasketaan yhteen, jolloin maksimi on 400 pistettä.
Tasapisteitten sattuessa korkeimmat yksittäiset koetulokset ratkaisevat voittajan.
5. Kasvattajan on ilmoitettava osallistumisensa kilpailuun tuloksineen kirjallisesti Suomen
Pystykorvajärjestölle, kilpailuvuoden viimeisessä Pystykorva-lehden numerossa
ilmoitettuun osoitteeseen, viimeistään kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä. Tämän dokumentin liitteenä on ilmoittautumista varten laadittu lomake, joka
on saatavana myös järjestön sihteeriltä, tai se on imuroitavissa internetistä järjestön
kotisivuilta [http://www.spj.fi/lomakkeet.htm].
6. Suomen Pystykorvajärjestö hankkii voittajalle palkinnon, joka ei ole kiertopalkinto. Se
jaetaan vuosittain voittajalle järjestön vuosikokouksen yhteydessä. Kaikkien kilpailuun
osallistuneiden nimet tuloksineen mainitaan järjestön vuosikertomuksessa.
Nämä säännöt julkaistaan ajoittain Pystykorva-lehdessä, ja ne löytyvät myös internetistä
järjestön kotisivuilta [http://www.spj.fi/saannot.htm].
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POHJAN P Y S T Y K O R V I E N
KASVATTAJAKILPAILU

KILPAILUVUOSI: _______________________

Kasvattaja:
Kennelnimi:
Kotipaikka (kunta):
Postiosoite:
Puhelin:

Sähköposti:

SPJ:n jäsennumero (on kilpailussa pakollinen):
Kilpailevan koiran nimi:

Rek.no:

Koiran jälkeläisten (enintään neljän) LINT- tai HIRV-koetulokset:
U/N

Koiran nimi

Koe / aika

Paikka

Pistemäärä

Yhteensä:

__________

1.
2.
3.
4.

Lomake on palautettava kilpailuvuoden viimeisessä Pystykorva-lehden numerossa
(joulukuu) ilmoitettuun osoitteeseen, kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä.
Kasvattajan allekirjoitus:
Aika:_______________ Paikka: _____________ Nimi: _______________________________

(SPJ / tarkastaja täyttää)
KILPAILUSIJOITUS: ______________________

Pistemäärä: _______________________

