SUOMEN UNKARINVINTTIKOIRAT RY:N KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Vuoden Veteraani – kilpailun säännöt
Kilpailuaika on kalenterivuosi. Kilpailu on avoin kaikille Suomen Kennelliittoon
rekisteröidyille unkarinvinttikoirille, joiden omistaja on Suomen unkarinvinttikoirat
ry:n jäsen. Tuloksissa huomioidaan ne näyttelyt, joissa koira on osallistunut
veteraaniluokkaan.
Mikäli koiran omistaja liittyy Suomen Unkarinvinttikoirat- yhdistyksen jäseneksi
kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksun oltava maksettuna 1.8. mennessä, jotta
koiran koko vuoden näyttelytulokset voidaan huomioida kilpailussa. Mikäli
jäsenmaksu maksetaan 1.8. jälkeen, huomioidaan tuloksiin ainoastaan jäsenmaksun
jälkeen syntyneet näyttelytulokset, eli ajalta 2.8.-31.12.
Vuoden Veteraani- palkinnon voittaa koira, joka on parhaiten menestynyt
näyttelyissä kilpailuvuoden (kalenterivuosi) aikana. Kilpailussa huomioidaan
enintään viisi (5) veteraaniluokan tulosta viideltä eri tuomarilta. Yksi (1)
ilmoitetuista näyttelyistä voi olla ulkomaalainen, jolloin koiran omistajan on
toimitettava kiertopalkintovastaavalle kopio sijoituksen ilmaisevasta tositteesta
seuraavan kalenterivuoden 31.1. mennessä osoitteeseen
sun.kiertopalkinnot@gmail.com.
Myös jatkokilpailujen tulokset ilmaisevat tositteet tulee itse lähettää edellä
mainittuun osoitteeseen, koska BIS VET sijoitukset eivät aina tallennu
jalostustietojärjestelmään josta kiertopalkintovastaava pisteet laskee. Vain
määräaikaan mennessä toimitetut tulokset huomioidaan.
Pisteet lasketaan oheisen taulukon mukaisesti. Pisteitä laskettaessa huomioidaan
vain paras näyttelystä saatu tulos. (esim. jos koira sijoittuu KV-näyttelyssä BIS VET-1
sijalle saa koira vain siitä sijasta oikeutetut 16 pistettä eikä enää erikseen pisteitä
ROP/VSP sijoituksista) Jos samana vuonna järjestetään sekä SVKL:n erikoisnäyttely,
että SUN ry:n erikoisnäyttely, lasketaan pisteisiin mukaan tulokset kummastakin
näyttelystä.
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Mahdollisen tasatuloksen kohdalla kilpailun voittaa koira, jolla on vähemmän
huomioituja näyttelyitä. Jos näyttelyiden määrä on sama, ratkaistaan voittaja
painottamalla jatkokilpailuja. Koira, jolla on enemmän BIS VET-sijoituksia, voittaa
kilpailun. Muistathan toimittaa jatkokilpailujen tulokset todentavat tositteet
määräaikaan mennessä!
Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden
maaliskuun 1. päivä lista jossa näkyy edellisen vuoden kymmenen parhaiten pisteitä
keränneiden veteraanien tiedot ja pistemäärät. Lisäksi voittajakoiran omistajalle
ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Palkinto jaetaan aina yhdistyksen
sääntömääräisessä vuosikokouksessa, joka pidetään lokakuussa joka vuosi.
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Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen
kiertopalkintovastaavalle 15.3. mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja virheitä ei
enää korjata tuloksiin.
Vuoden Veteraani-palkinnon sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa
Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n hallitus. Muutokset astuvat voimaan
muutospäivämäärästä katsottuna aina seuraavan vuoden alusta eivätkä kesken
kilpailukauden ja niistä tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla. Poikkeuksena tilanne
jossa yhdistyksen yleiskokous päättää sääntömuutosten tulevan takautuvasti
voimaan vuonna jolloin sääntömuutokset on tehty.
Ylimääräinen yleiskokous 2019 on yksimielisesti päättänyt että Vuoden Veteraanikiertopalkintomuutos (NORD-näyttelyt) otetaan käyttöön takautuvasti vuoden 2019
alusta.

