SUOMEN UNKARINVINTTIKOIRAT RY:N KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Tulevaisuuden Tähti, eli vuoden näyttelypentu
Kilpailuaika on kalenterivuosi. Kilpailu on avoin kaikille Suomen Kennelliittoon
rekisteröidyille unkarinvinttikoirapennuille, joiden omistaja on Suomen
unkarinvinttikoirat ry:n jäsen. Koira voi osallistua kilpailuun siitä päivästä alkaen,
jolloin koira on rekisteröity Suomen Kennelliittoon.
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 koko vuodelta.
Mikäli jäsenmaksu maksetaan 1.8. jälkeen, huomioidaan tuloksiin ainoastaan
jäsenmaksun jälkeen syntyneet näyttelytulokset, eli aikaväliltä 2.8.-31.12.
Tulevaisuuden Tähti palkinnon voittaa pentu, joka on parhaiten menestynyt
näyttelyissä kilpailukauden (kalenterivuosi) aikana. Kilpailussa huomioidaan
enintään kolme pentuluokan tulosta kolmelta eri tuomarilta. Ulkomailla käytyjen
näyttelyiden tulokset voidaan laskea mukaan, mikäli koiran omistaja itse ilmoittaa
näistä tuloksista kiertopalkintovastaavalle. Kaikista ilmoitetuista tuloksista on
toimitettava tosite, joka todentaa sijoituksen. (Esimerkiksi kopio
arvostelulomakkeesta, tuloste tai linkki näyttelyn tuloksiin tms.)
Pisteet lasketaan oheisen taulukon mukaisesti. Pisteitä laskettaessa huomioidaan
vain paras näyttelystä saatu tulos. (esim. jos pentu sijoittuu epävirallisessa
pentunäyttelyssä BIS-1 sijalle saa koira vain siitä sijasta oikeutetut 12 pistettä eikä
enää erikseen pisteitä RYP ja 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 pentu, jolla on vähemmän
huomioituja näyttelyitä. Jos näyttelyiden määrä on sama, ratkaistaan voittaja
painottamalla ryhmäsijoituksia. Pentu, jolla on enemmän RYP1-sijoituksia, voittaa
kilpailun. Mikäli tilanne on tämänkin jälkeen edelleen tasan, huomioidaan
ryhmäsijoitukset RYP4-sijoitukseen saakka.
Koiran omistaja lähettää itse koiransa ulkomaantulokset yhdistyksen
kiertopalkintovastaavalle 31.1. mennessä osoitteeseen
sun.kiertopalkinnot@gmail.com . Vain määräaikaan mennessä toimitetut tulokset
huomioidaan. Kaikista tuloksista (sekä kotimaiset että ulkomaiset) tulee toimittaa
tosite joka todentaa osallistumisen ja näyttelyn tuloksen. Esimerkiksi kopio
näyttelyarvostelusta tai linkki/tuloste näyttelyn tuloslistasta.
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Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden
maaliskuun 1. päivä lista jossa näkyy edellisen vuoden kymmenen parhaiten pisteitä
keränneiden pentujen tiedot ja pistemäärät. Lisäksi voittajakoiran omistajalle
ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Palkinto jaetaan aina yhdistyksen
sääntömääräisessä kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään toukokuussa joka
vuosi.
Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen
kiertopalkintovastaavalle 15.3. mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja virheitä ei
enää korjata tuloksiin.
Tulevaisuuden Tähti palkinnon sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa
Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n hallitus. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan
päätöksenteosta seuraavan kalenterivuoden alusta ja niistä tiedotetaan SUN ry:n
kotisivuilla.
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