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Vuoden Kiinanharjakoira
Vuoden Kiinanharjakoira -kilpailussa on kaksi sarjaa: urokset ja nartut. Kummankin sarjan voittaja on oman sukupuolensa Vuoden 
Kiinanharjakoira.

Vuoden Kiinanharjakoira -kilpailussa ovat mukana kilpailuvuoden aikana näyttelyihin osallistuneet kiinanharjakoirat, joiden omistaja on 
Suomessa asuva Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsen. Koirien omistajat tarkistetaan Kennelliiton KoiraNetistä 
tai http://www.chinesecrested.no -sivustolta.

Kalenterivuoden ajalta huomioidaan viisi (5) parasta näyttelytulosta. Samalta tuomarilta hyväksytään ainoastaan yksi (1) näyttelytulos ja 
jos samalta tuomarilta on useampia pisteitä, parhaat pisteet otetaan huomioon. Ainoastaan Suomessa pidetyistä Suomen kennelliiton 
tai sen jäsenjärjestöjen järjestämistä virallisista näyttelyistä saa pisteitä. Poikkeuksena Suomen Kiinanharjakoirat ry:n vuosittain 
järjestämä epävirallinen Club Show, joka on mukana pistelaskussa. Pisteet lasketaan näyttelyn parhaan sijoituksen mukaan. 
Esimerkiksi, jos koira on RYP-4 kaikkien rotujen näyttelyssä (kr), saa se pisteet ryhmäsijoituksesta ( 9p.) + lisäpisteet. 

Pisteet tarkastuslasketaan vuoden lopussa ja tarkastetaan koirien omistajien jäsenyydet. Tämän jälkeen pisteet julkaistaan yhdistyksen 
foorumilla Tulokset-osiossa. Mikäli pisteissä havaitaan virheitä tulee niistä ilmoittaa kilpailuvuodesta seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun mennessä pisteidenlaskijalle. Tämän jälkeen pisteet ovat lopulliset. 

Sijoitus ryhmä KR NORD KV SKKY Voittaja Club 
Show

BIS1 16 17 17 18 19

BIS2 15 16 16 17 18

BIS3 14 15 15 16 17

BIS4 13 14 14 15 16

RYP1 12 13 13 14 15 15

RYP2 11 12 12 13 14 14

RYP3 10 11 11 12 13 13

RYP4 9 10 10 11 12 12

ROP 8 8 9 10 11 11 11

VSP 7 7 8 9 10 10 10

P2 5 5 6 7 8 8 8

P3 4 4 5 6 7 7 7

P4 3 3 4 5 6 6 6

P5 5

Lisäpisteet: 
Jokaisesta voitetusta saman rodun, saman sukupuolen koirasta saa yhden (1) lisäpisteen, myös itsestään. Osallistujamäärää 
laskettaessa otetaan huomioon tuomarin arvostelemat koirat, jotka kilpailevat voitosta (mukaan ei siis lasketa pentuluokan tai club 
showssa PET- tai veteraani-luokan koiria eikä poissaolevia koiria).

Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, voittaa se koira, jolla on vähemmän näyttelyitä (pisteet kertyvät alle viidestä 
näyttelystä); jos niiden määrä on sama, voittaa se, jolla on korkeammat pisteet ilman lisäpisteitä. Jos pisteet ovat edelleenkin samat, 
voittaa se koira, jolla on enemmän ROP-voittoja kansainvälisistä näyttelyistä. 

Pisteidenlaskija saa näyttelytulokset ja arvosteltujen koirien lukumäärät Kennelliitosta tai Suomen kiinanharjakoirat ry:n 
keskustelufoorumin tulososiosta. Jos tulokset lasketaan Kennelliiton ilmoittamien tulosten mukaan, tulee koiran omistajan itse ilmoittaa 
mahdolliset RYP- tai BIS-tulokset pisteidenlaskijalle.

Vuoden Kiinanharjakoirapentu 

Vuoden Kiinanharjakoirapentu -kilpailussa on kaksi sarjaa: urokset ja nartut. Kummankin sarjan voittaja on oman sukupuolensa Vuoden 
Kiinanharjakoirapentu.

Vuoden Kiinanharjakoirapentu -kilpailussa ovat mukana kilpailuvuoden aikana näyttelyihin osallistuneet kiinanharjakoirapennut, joiden 
omistaja on Suomessa asuva Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsen. Koirien omistajat tarkistetaan Kennelliiton KoiraNetistä 
tai http://www.chinesecrested.no -sivustolta. 

Kalenterivuoden ajalta huomioidaan neljä (4) parasta sijoitusta. Pisteet lasketaan kunkin näyttelyn korkeimman sijoituksen mukaan. 
Samalta tuomarilta hyväksytään ainoastaan yksi (1) näyttelytulos ja jos samalta tuomarilta on useampia pisteitä, parhaat pisteet otetaan 
huomioon. Pisteet näyttelyistä lasketaan oheisen taulukon avulla. Jos pentu on esimerkiksi kansainvälisessä näyttelyssä luokkansa 
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toinen kunniapalkinnolla, saa se 7 pistettä + lisäpisteet. 
Pentunäyttelyksi hyväksytään Koiramme – lehdessä ilmoitetut pentunäyttelyt. Poikkeuksena Suomen Kiinanharjakoirat ry:n vuosittain 
järjestämä epävirallinen Club Show, joka on mukana pistelaskussa. 

Näyttelyiden täydelliset tulokset rotukehästä ja mahdolliset RYP- ja BIS-tulokset on ilmoitettava Suomen Kiinanharjakoirat ry:n forumin 
tulososiossa tai ne on toimitettava pisteidenlaskijalle sähköpostilla. Muuten pisteitä ei voida laskea. 

Pisteet tarkastuslasketaan vuoden lopussa ja tarkastetaan koirien omistajien jäsenyydet. Tämän jälkeen pisteet julkaistaan yhdistyksen 
foorumilla Tulokset-osiossa. Mikäli pisteissä havaitaan virheitä tulee niistä ilmoittaa kilpailuvuodesta seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun mennessä pisteidenlaskijalle. Tämän jälkeen pisteet ovat lopulliset.

Pistetaulukko:

Sijoitus pentunäyttely ryhmä KR
&

NORD

KV Club 
Show

SKKY

BIS 18 15

BIS2 17 14

BIS3 16 13

BIS4 15 12

RYP1 14

RYP2 13

RYP3 12

RYP4 11

ROP 10 10 10 10 11 11

VSP 9 9 9 9 10 10

PEK1KP 8 8 8 8 9 9

PEK2KP 7 7 7 7 8 8

PEK3KP 6 6 6 6 7 7

PEK4KP 5 5 5 5 6 6

PEK5KP 5

Lisäpisteet:
Lasketaan voitettujen koirien mukaan joko luokan tai koko sukupuolen määrän mukaan. Jos pentu sijoittuu luokassaan saaden 
kunniapalkinnon, saa se yhden lisäpisteen jokaisesta voitetusta koirasta, myös itsestään. Jos pentu voittaa sukupuolensa ja on ROP tai 
VSP, saa se lisäpisteen kaikista saman sukupuolen kilpailijoista, myös itsestään. 

Vuoden Kiinanharjakoiraveteraani

Vuoden Kiinanharjakoiraveteraani -kilpailussa on kaksi sarjaa: urokset ja nartut. Kummankin sarjan voittaja on oman sukupuolensa 
Vuoden Kiinanharjakoiraveteraani. 

Vuoden Kiinanharjakoiraveteraani -kilpailussa ovat mukana kilpailuvuoden aikana näyttelyihin osallistuneet veteraaniluokassa kilpailleet 
kiinanharjakoirat, joiden omistaja on Suomessa asuva Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsen. Koirien omistajat tarkistetaan Kennelliiton 
KoiraNetistä tai http://www.chinesecrested.no -sivustolta. 

Kalenterivuoden ajalta huomioidaan viisi (5) parasta näyttelytulosta. Samalta tuomarilta hyväksytään ainoastaan yksi (1) näyttelytulos ja 
jos samalta tuomarilta on useampia pisteitä, parhaat pisteet otetaan huomioon. Ainoastaan Suomessa pidetyistä Suomen kennelliiton 
tai sen jäsenjärjestöjen järjestämistä virallisista näyttelyistä saa pisteitä. Poikkeuksena Suomen Kiinanharjakoirat ry:n vuosittain 
järjestämä epävirallinen Club Show, joka on mukana pistelaskussa. Pisteet lasketaan näyttelyn parhaat sijoituksen mukaan. 
Esimerkiksi, jos koira on RYP-4 kaikkien rotujen näyttelyssä (kr), saa se pisteet ryhmäsijoituksesta (9 p.) + mahdolliset lisäpisteet. Jos 
koira sijoittuu sekä ryhmäkilpailussa ja BIS-kilpailussa että BIS-veteraani kilpailussa, saa se pisteet parhaimmasta tuloksesta taulukon 
mukaan + lisäpisteet. 

Pisteet tarkastuslasketaan vuoden lopussa ja tarkastetaan koirien omistajien jäsenyydet. Tämän jälkeen pisteet julkaistaan yhdistyksen 
foorumilla Tulokset-osiossa. Mikäli pisteissä havaitaan virheitä tulee niistä ilmoittaa kilpailuvuodesta seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun mennessä pisteidenlaskijalle. Tämän jälkeen pisteet ovat lopulliset. 
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Pistetaulukko:

SIJOITUS RYHMÄ  KR NORD KV SKKY VOITTAJA CLUB SHOW

BIS 12 16 16 18 19 19

BIS2 11 15 15 17 18 18

BIS3 10 14 14 16 17 17

BIS4 9 13 13 15 16 16

RYP1 / BIS-VET1 12 12 12 14 15 15

RYP2 / BIS-VET2 11 11 11 13 14 14

RYP3 / BIS-VET3 10 10 10 12 13 13

RYP4 / BIS-VET4 9 9 9 11 12 12

ROP 8 8 9 10 11 11 11

VSP 7 7 8 9 10 10 10

P2 5 5 6 7 8 8 8

P3 4 4 5 6 7 7 7

P4 3 3 4 5 6 6 6

P5 5

ROP-VET 5 5 5 5 5 5 5

VSP-VET 3 3 3 3 3 3 3

Lisäpisteet:
Jokaisesta voitetusta saman rodun, saman sukupuolen koirasta saa yhden (1) lisäpisteen, myös itsestään. Jos koira on ROP, saa se 
lisäpisteet kaikista saman sukupuolen voitetuista koirista, jotka kilpailevat voitosta (mukaan ei siis lasketa pentuluokkien kilpailijoita eikä 
poissaolevia kilpailijoita). Jos koira on ROP- tai VSP-veteraani, saa se lisäpisteet voitetuista saman sukupuolen veteraanikoirista, jotka 
kilpailevat veteraaniluokassa. 

Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, voittaa se koira, jolla on vähemmän näyttelyitä (pisteet kertyvät alle viidestä 
näyttelystä); jos niiden määrä on sama, voittaa se, jolla on korkeammat pisteet ilman lisäpisteitä. Jos pisteet ovat edelleenkin samat, 
voittaa se koira, jolla on enemmän ROP-voittoja kansainvälisistä näyttelyistä. Jos pisteet ovat vieläkin samat, voittaa se koira, jolla on 
enemmän ROP-veteraani voittoja. Pisteidenlaskija saa näyttelytulokset ja arvosteltujen koirien lukumäärät Kennelliitosta tai Suomen 
Kiinanharjakoirat ry:n keskustelufoorumin tulososiosta. Jos tulokset lasketaan Kennelliiton ilmoittamien tulosten mukaan, tulee koiran 
omistajan itse ilmoittaa mahdolliset RYP-tai BIS-tulokset pisteidenlaskijalle. 

Vuoden Kiinanharjakoirakasvattaja

Vuoden Kiinanharjakoirakasvattaja -kilpailuun tulee kunkin osallistujan itse ilmoittaa tulokset. 

Vuoden Kiinanharjakoirakasvattaja -kilpailuun voi osallistua kasvattaja, joka on Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsen ja jolla ei ole 
Suomen Kennelliiton langettamaa rekisteröinti tai kilpailukieltoa. 

Kasvattajan pitää olla esittänyt vähintään kolme (3) kunniapalkinnolla palkittua kasvattajaryhmää, jotta hän voi osallistua Vuoden 
Kiinanharjakoirakasvattaja -kilpailuun. 

Vuoden Kiinanharjakoirakasvattaja -kilpailussa lasketaan yhteen kolmen (3) parhaan kasvatin pisteet Vuoden Kiinanharjakoira 
-kilpailussa. Kasvattien on sijoituttava kymmenen parhaan joukkoon. Näiden kolmen kasvatin ei tarvitse olla samoja koiria kuin 
palkituissa kasvattajaryhmissä.

Pisteet Vuoden Kiinanharjakoira -kilpailusta:

SIJOITUS PISTEET

1 10

2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 1
Pisteitä saa myös esitetyistä kasvattajaryhmistä. Maksimissaan pistelaskussa otetaan huomioon viiden (5) kasvattajaryhmän tulos. 



Pisteitä ei saa, jos ryhmä ei saa kunniapalkintoa.

Pisteet kasvattajaryhmistä:

SIJOITUS SKKY CLUB 
SHOW

VOITTAJA MUUT 
NÄYTTELYT 

ROP-KASV 14 14 12 10

2 KP 12 12 10 8

3 KP 10 10 8 6

4 KP 8 8 6 4

Vahvistetusta valionarvoista saa yhden (1) pisteen per valionarvo. Valionarvon tulee olla vahvistettu kilpailuvuoden aikana. 
Poikkeuksena Suomen muotovalio joka tulee olla saavutettu. Valionarvoiksi hyväksytään myös junior- ja veteraanivalionarvot. 

Virallisista silmätarkastuksista saa yhden (1) pisteen per tarkastettu koira. Virallisista polvitarkastuksista saa yhden (1) pisteen per 
tutkittu koira. Virallisesta sydänkuuntelusta saa yhden (1) pisteen per tutkittu koira. Tarkastukset tulee suorittaa kilpailuvuoden aikana, 
jotta niistä saa pisteitä. 

PLL geenitestistä saa yhden (1) pisteen per tutkittu koira ja prcdPRA geenitestistä saa yhden (1) pisteen per tutkittu koira. Geenitestien 
tulee olla tehtyjä kilpailuvuoden aikana, jotta niistä saa pisteitä. 

Jos kahdella tai useammalla kasvattajalla on sama pistemäärä, voittaa se kasvattaja, jolla on vähemmän näyttelyitä; jos niiden määrä 
on sama, voittaa se, joka saa enemmän pisteitä Vuoden Kiinanharjakoira -kilpailussa. Jos pisteet ovat edelleenkin samat, voittaa se 
kasvattaja, jolla on enemmän ROP voittoja kansainvälisistä näyttelyistä.

Vuoden Jalostuskoira 

Vuoden Jalostuskoira -kilpailuun tulee kunkin osallistujan itse ilmoittaa tulokset. 

Vuoden Jalostuskoira -kilpailussa on kaksi sarjaa: urokset ja nartut. Kummankin sarjan voittaja on oman sukupuolensa Vuoden 
Jalostuskoira. 

Vuoden Jalostuskoira -kilpailussa ovat mukana jalostuskoirat, joiden jälkeläiset ovat käyneet näyttelyissä kilpailuvuoden aikana. 
Jalostuskoiran omistajan on oltava Suomessa asuva Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsen. 

Pistelaskuun otetaan mukaan vähintään kolme (3) näyttelyissä käynyttä jälkeläistä ja maksimissaan viisi (5) jälkeläistä. Jälkeläisten 
tulee olla vähintään kahdesta (2) eri yhdistelmästä. Jälkeläisten pisteitä laskettaessa huomioidaan mukaan kolme (3) parasta 
näyttelytulosta kilpailuvuoden ajalta. Samalta tuomarilta hyväksytään ainoastaan yksi (1) näyttelytulos. 

Ainoastaan Suomessa pidetyistä Suomen kennelliiton tai sen jäsenjärjestöjen järjestämistä virallisista näyttelyistä saa pisteitä. 
Poikkeuksena Suomen Kiinanharjakoirat ry:n vuosittain järjestämä epävirallinen Club Show, joka on mukana pistelaskussa. 

SIJOITUS RYHMÄ/KR/
NORD

KV SKKY/VOITTAJA CLUB 
SHOW

ROP 5 6 7 7

VSP 4 5 6 6

PU/PN-2 3 4 5 5

PU/PN-3 2 3 4 4

PU/PN-4 1 2 3 3

PU/PN-5 2

Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, voittaa se koira, jonka jälkeläisillä on vähemmän näyttelyitä. Jos pisteet ovat 
samat, voittaa se koira, jonka jälkeläisillä on enemmän ROP-voittoja kansainvälisistä näyttelyistä. 


