
 
 

Suomenpystykorvien kasvattajakilpailun säännöt 
Hyväksytty SPJ:n hallituksessa 29.1.2016. Voimassa 01.03.2016 alkaen. 

1.  Suomenpystykorvien kasvattajakilpailun tarkoituksena on edistää jalostustavoitteiden mukaista käyttökoirien 

jalostusta ja huomioida kilpailussa vuosittain menestyneet kasvattajat. Kasvattajakilpailu on järjestetty vuodesta 

1989 alkaen ja vuodesta 2004 kilpailuun on hyväksytty myös hirvenhaukkukokeiden (HIRV) koetulokset. 

2.  Kasvattajakilpailuun voivat osallistua suomenpystykorvien kasvattajat, jotka ovat Suomen Pystykorvajärjestön (SPJ) 

jäseniä. 

3.  Kasvattajat osallistuvat kilpailuun joukkueittain, siihen ilmoittamiensa narttujen jälkeläisillä. Joukkueessa on neljä 

(4) saman nartun jälkeläistä, joiden jokaisen parhaat tulokset huomioidaan. Kasvattajakilpailun voittaneen 

joukkueen jälkeläiset eivät voi jatkossa osallistua kasvattajakilpailuun jälkeläisinä. 

4.  Kasvattajakilpailussa otetaan huomioon kilpailuun ilmoitettujen narttujen jälkeläisten linnunhaukku- (LINT) tai 

hirvenhaukkukokeissa (HIRV) saavutetut tulokset sekä mahdollinen näyttelyiden ulkomuodon paras laatuarvostelu 

ja PEVISA- tarkastus lausunto. 

 

Jälkeläisen kilpailupisteet (p) lasketaan seuraavasti:  

LINT- kokeen paras tulos kilpailukaudelta 50% (Koetulos sata 100p = kasvattajakilpailun 50p) 

HIRV- kokeen paras tulos kilpailukaudelta 50% (Koetulos sata 100p = kasvattajakilpailun 50p) 

(Kilpailukausi on kalenterivuosi) 

 

Näyttelyn paras ulkomuodon laatuarvostelu: ERI = 3p, EH = 2p sekä H = 1p 

(Näyttelytulosten ei tarvitse olla kilpailuvuodelta) 

 

Voimassa olevista PEVISA- tarkastustuloksista: 

- Polvitarkastuslausunto aste 0 (ei muutoksia) = 2p 

- Polvitarkastuslausunto aste 1 (lähes normaali) = 1p 

- Silmätutkimus OK (ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia) = 2 p 

- Jokin poikkeava maininta silmätutkimuksessa (mukaan lukien epäilyt) = 1 pistettä 

- Ei polvitarkastus- eikä silmätarkastuslausuntoa = 0p 

- Jälkeläiset, joilla on PEVISA- tarkastuksessa todettu patellaluksaatio (aste 2-4), katarakta tai PRA, PHTVL/PHPV  

  (aste 2-6) = 0p 

     Maksimi pistemäärä yhdelle koiralle on 57 pistettä. Koirien pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan niiden lukumäärällä. 

Näin saadaan kasvattajan ilmoittaman joukkueen pistemäärä kilpailuun. Pisteet lasketaan niin monen desimaalin 

tarkkuudella, että ratkaisu saadaan. Tasapisteiden sattuessa korkeimmat yksittäiset koetulokset ratkaisevat 

voittajan. 

5.  Kasvattajan on ilmoitettava osallistumisensa kilpailuun tuloksineen kirjallisesti SPJ:lle, kilpailuvuoden viimeisessä 

Pystykorva-lehden numerossa ilmoitettuun osoitteeseen, viimeistään kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun 

mennessä. Tämän säännön liitteenä on ilmoittautumista varten laadittu lomake, joka on myös saatavissa 

rotujärjestön Internet kotisivuilta (http://www.spj.fi/lomakkeet.htm) tai rotujärjestön sihteeriltä. 

7.  SPJ hankkii suomenpystykorvien kasvattajakilpailun kolmelle parhaiten sijoittuneelle palkinnon, jotka jaetaan 

vuosittain järjestön vuosikokouksen yhteydessä. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden nimet ja tulokset mainitaan 

järjestön vuosikertomuksessa. 

8.  Muutokset näihin sääntöihin tekee SPJ:n hallitus suomenpystykorvajaoston esityksestä. 

http://www.spj.fi/lomakkeet.htm

