VUOSIMALJOJEN SÄÄNNÖT
(Päivitetty, SPJ hall. 14.2.2004, tiedoksi vuosikokoukselle 20.3.2004, anomiseen on erillinen lomake)

1. Vuosimaljojen jakaminen suomenpystykorvauroksille ja - nartuille sekä karjalankarhukoirauroksille ja - nartuille on aloitettu vuonna 1950. Pohjanpystykorville sitä on alettu jakaa vuonna
1989 ja niilläkin erikseen uroksille ja nartuille vuodesta 1999 lähtien. Vuosimaljoista on kilpailtu aikanaan voimassa olleen näyttelyn erikoiskäyttöluokan mukaan. Kunnioituksella pitkään jatkunutta perinnettä kohtaan, sääntö on päivitetty mainitulla päivämäärällä nykyajan vaatimusten
tasolle, myötäillen mahdollisimman tarkkaan entistä käytäntöä. Alussa maljat saatiin lahjoituksina, sen jälkeen niistä on vastannut Suomen Pystykorvajärjestö ry. myöhemmin mainittuna SPJ.
2. Vuosimaljasta kilpailevan koiran omistajan tulee olla SPJ:n jäsen.
3. Vuosimaljoista kilpaillaan kalenterivuosittain. Kilpailutuloksissa huomioidaan ainoastaan Suomessa saavutetut näyttely- ja koetulokset.
4. Vuosimaljasta koirat kilpailevat jäljempänä mainituin yhteenlasketuin maljapistein ja yhteenlasketuin samaa koemuotoa olevin metsästyskoepistein. Maljapisteiden yhteenlaskettu määrä on ensinnä ratkaiseva voittajaa määriteltäessä. Maljapisteiden ollessa samat voittaa sen jälkeen parhaan yhteenlasketun koepistemäärän omaava koira. Malja- ja koepisteitä koirat saavat seuraavasti:
1. Parhaaseen pistemäärään oikeuttava näyttelypalkinto, jonka ei tarvitse olla kilpailuvuodelta
antaa:
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2. Metsästyskokeiden tulosten perusteella koirat saavat maljapisteitä seuraavasti:
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3. Metsästyskokeiden tuloksissa kahden (2) parhaan samaa koemuotoa olevan kokeen pisteet
kilpailuvuodelta ja yksi (1) tulos (paras pistemäärä) kilpailuvuotta edeltäneeltä kalenterivuodelta lasketaan yhteen.
4.
-

Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän malja- ja koepisteissä, ratkaistaan
kilpailijoiden paremmuus järjestyksessä seuraavien perusteiden mukaan:
ensin ratkaisevat kilpailuvuoden kahden kokeen pisteet yhteenlaskettuina
seuraavana ratkaisee parempi näyttelytulos
sitten kilpailuvuotta edeltävän vuoden koetuloksen pistemäärä
ellei vieläkään ratkea, niin nuorempi koira voittaa
viimekädessä arpa

5. Kilpailuun on oikeutettu osallistumaan koira, jolla on näyttelytulos ja kilpailuvuodelta vähintään
yhden kokeen tulos.
6. Vuosimaljan saa vuodeksi haltuunsa se koiranomistaja, jonka koira on saavuttanut edellä mainitun mukaisesti korkeimman kokonaistuloksen.
7. Omakseen vuosimaljan saa se koiranomistaja, joka on voittanut sen kolme (3) kertaa. Voitot
tulee koostua useamman kun yhden koiran tuloksista.
8. Perinteitä kunnioittaen vuosimaljat jaetaan voittajille SPJ:n vuosikokouksessa ja tulos julkaistaan Pystykorva-lehdessä.
9. Vuosimaljan voittaneen koiran omistaja on vastuussa palkinnon säilyttämisestä ja hyvästä hoidosta. Omalla kustannuksellaan hän kaiverruttaa siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja kokonaistuloksen. Palkinnon palauttamisesta on sovittava järjestön sihteerin kanssa vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
10. Vuosimaljasta kilpailevan koiran omistaja on velvollinen osallistuessaan kilpailuun, lähettämään nimensä ja yhteystietonsa, koiransa nimen, rekisterinumeron ja syntymäajan, sekä näiden
sääntöjen 4. kohdan edellyttämät tiedot, kilpailuvuoden viimeisessä Pystykorva-lehdessä ilmoitettuun osoitteeseen, viimeistään kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun viimeiseen päivään mennessä.
11. Nämä säännöt on perustanut ja ne voi lakkauttaa vain SPJ:n yleinen kokous. Se päättää myös
niihin tehtävistä perustavaa laatua olevista muutoksista. SPJ:n hallitus päivittää niihin vähäisemmät, kulloisenkin ajankohdan vaatimat muutokset.
12. Nämä säännöt julkaistaan ajoittain Pystykorva-lehdessä, ne ovat myös internetisssä SPJ:n kotisivuilla.
Vuosimaljakilpailuun ilmoittautumista varten on laadittu erillinen lomake, jota on saatavana järjestön sihteeriltä ja se on imuroitavissa myös internetistä SPJ:n kotisivuilta.

