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VUODEN KÄÄPIÖPINSERI –KILPAILUT (NÄYTTELYT) 

Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 1/2018 hyväksynyt säännöt. 
Säännöt astuvat voimaan 1.1.2018 alkaen.  

Kilpailuvuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana saavutetut tulokset otetaan pistelaskussa huomioon 
ja jolloin osallistuvan henkilön jäsenyys tarkastetaan. 
Kilpailuihin voi osallistua kääpiöpinseri, joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton rekisteriin ja jonka 
omistaja on Suomen Kääpiöpinserit ry:n jäsen. Mikäli omistaja liittyy jäseneksi kesken 
kilpailuvuoden, tulee hänen maksaa koko vuoden jäsenmaksu voidakseen ottaa osaa kilpailuun koko 
vuoden osalta. Mikäli maksetaan porrastettu puolen vuoden jäsenmaksu, tulokset huomioidaan tämän 
puolen vuoden osalta (1.7.-31.12.). Jos koiralla on useampi omistaja, riittää että yksi heistä on 
yhdistyksen jäsen.  
__________________________________________________________________________________ 

Pisteet lasketaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä tai Showlinkin tulospalvelussa ilmoitettujen  
tulosten perusteella, ainoastaan kotimaisista näyttelyistä. Vuoden Pentu -kilpailun osalta kopiot 
arvostelukaavakkeista tulee toimittaa yhdistykselle kilpailulomakkeen mukana erikseen ilmoitettuun 
päivämäärään mennessä. Vuoden pentu -kilpailuun osallistuminen ei estä koiraa osallistumasta myös 
Vuoden Kääpiöpinseri -kilpailuun, jos koira saman kalenterivuoden aikana täyttää yhdeksän kuukautta 
ja siirtyy virallisiin näyttelyluokkiin. Erikoisnäyttelyjen osalta BIS -sijoituksien pisteet lasketaan mukaan 
vain, mikäli erikoisnäyttelyssä on ollut kääpiöpinserien lisäksi yksi tai useampi snautseri-pinserirotu.

Tasatilanteissa ratkaisee ROP-voittojen määrä siten, että KV- ja NORD-näyttelyissä saavutetut ROP-
voitot voittavat kansallisissa ja ryhmänäyttelyissä saavutetut. Vertailua voidaan tarvittaessa tehdä PU4/
PN4 –sijoituksiin saakka. Mikäli tämänkään jälkeen ei saavuteta eroa osallistuneiden kesken, voiton 
ratkaisee näyttelyihin osallistuminen siten, että enemmän ko. vuonna näyttelyihin osallistunut koira 
voittaa.   Kasvattajakilpailussa pisteiden mennessä tasan ratkaisee erikoisnäyttelyn sijoitus, ensin 
pääerikoisnäyttelyn, sitten mahdollisen toisen erikoisnäyttelyn ja tämän jälkeen vuoden aikana 
kansainvälisissä ja NORD-näyttelyissä saadut sijoitukset. Mikäli tämän jälkeen ei saavuteta eroa 
osallistuneiden kesken, voiton ratkaisee vuoden aikana esitettyjen kasvattajaryhmien määrä.  
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VUODEN NÄYTTELYKÄÄPIÖPINSERI 
Koira, jolla on vähintään kolme (3) pistetulosta voi osallistua kilpailuun. Kilpailuun otetaan mukaan 
enintään viisi (5) pistetulosta. Pisteet lasketaan erikseen uroksille ja nartuille. Eniten pisteitä saanut on 
Vuoden Kääpiöpinseri. Yksi pistemäärä / näyttely. Erikoisnäyttelyn BIS-lisäpisteet lasketaan mukaan 
vain, jos samassa erikoisnäyttelyssä on ollut kaksi tai useampi snautseri-pinseri-rotu. 
Voittajatittelinäyttelyillä tarkoitetaan kaikkia kilpailuvuonna Suomessa järjestettyjä tittelinäyttelyitä, 
kuten Helsinki Winner, Voittaja, Pohjoismaiden Voittaja, Euroopan Voittaja, Maailman Voittaja.

ROP 

VSP 

PU2/PN2 
PU3/PN3 

PU4/PN4 

LISÄPISTEET Sijoitus Erikoisnäyttely Kansainvälinen tai 
NORD-näyttely Kansallinen näyttely Ryhmänäyttely 

RYP 1 16 pist. 28 pist. - 
RYP2 14 pist. 26 pist. - 

RYP 3 13 pist. 24 pist. - 
RYP 4 12 pist. 22 pist. - 

BIS 1 18 pist. 36 pist. 
BIS 2 - 34 pist. 
BIS 3 - 32 pist. 
BIS 4 - 30 pist. 

VUODEN VETERAANI 
Vuoden veteraani -kilpailuun voi osallistua veteraaniluokassa vähintään kolme (3) pistetulosta saanut, 
yli 8 vuoden ikäinen koira (Kennelliiton veteraaniluokan osallistumissäännön mukaisesti). Kilpailuun 
otetaan mukaan enintään viisi (5) pistetulosta. Yksi pistetulos / näyttely. Eniten pisteitä saanut on 
Vuoden Veteraani. Voittajatittelinäyttelyillä tarkoitetaan kaikkia kilpailuvuonna Suomessa järjestettyjä 
tittelinäyttelyitä, kuten Helsinki Winner, Voittaja, Pohjoismaiden Voittaja, Euroopan Voittaja, Maailman 
Voittaja. Erikoisnäyttelyn BIS-pisteet lasketaan mukaan vain, jos samassa erikoisnäyttelyssä on ollut 
kaksi tai useampi snautseri-pinseri-rotu.

Sijoitus Erikoisnäyttely Kansainvälinen / NORD
näyttely Kansallinen näyttely Ryhmänäyttely 

BIS 1 10 pist. 15 pist. 20 pist. 
BIS 2 9 pist. 13 pist. 18 pist. 
BIS 3 8 pist. 12 pist. 17 pist. 
BIS 4 7 pist. 11 pist. 16 pist. 

24 pist. 
22 pist. 
21 pist. 
20 pist. 

30 pist. 
29 pist. 
28 pist. 
27 pist. 

5 pist. 

4 pist. 

3 pist. 

10 pist. 
8 pist. 

8 pist. 

6 pist. 

4 pist. 

15 pist. 
12 pist. 

10 pist. 

8 pist. 

6 pist. 

20 pist. 
15 pist. 

20 pist. 
18 pist. 

16 pist. 

35 pist. 
30 pist. 

- 
- 
- 
- 

- Voittajatittelinäyttelyn ROP + 10 pist.
- Voittajatittelinäyttelyn VSP +6 pist.
- Erikoisnäyttelyn BIS 1 +15 pist.
- Erikoisnäyttelyn BIS 2 +12 pist.
- Erikoisnäyttelyn BIS 3 +10 pist.
- Erikoisnäyttelyn BIS 4 +8 pist.

ROP-VET 
VSP-VET 

5 pist. 

3 pist. 

8 pist. 
5 pist. 

10 pist. 
  7 pist. 

(25 pist). 
(23 pist.) 
(22 pist.) 
(21 pist.) 

15 pist. 
12 pist. 

LISÄPISTEET 

- Tittelinäyttelyn ROP +5pist.
-Tittelinäyttelyn VSP +3pist.



Kansainvälinen / NORD / 
Erikoisnäyttely
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VUODEN KASVATTAJA 
Kilpailuun voi osallistua kasvattaja, jonka kasvattajaryhmä on saavuttanut vähintään yhden (1) 
kerran alla olevan taulukon mukaisen sijoituksen. Kilpailuun otetaan mukaan enintään viisi (5) 
pistetulosta, 1 pistemäärä / näyttely. Eniten pisteitä saanut on Vuoden Kasvattaja. Pisteiden 
mennessä tasan ratkaisee pääerikoisnäyttelyn tulos, sitten toisen erikoisnäyttelyn, sitten KV- ja 
NORD-näyttelyiden ROP-kasvattajavoittojen määrä. Voittajatittelinäyttelyillä tarkoitetaan kaikkia 
kilpailuvuonna Suomessa järjestettyjä tittelinäyttelyitä, kuten Helsinki Winner, Voittaja, Pohjoismaiden 
Voittaja, Euroopan Voittaja, Maailman Voittaja. Erikoisnäyttelyn BIS-pisteet lasketaan mukaan vain, 
jos samassa erikoisnäyttelyssä on ollut kaksi tai useampi snautseri-pinseri-rotu.

Sijoitus Kansallinen näyttely Ryhmänäyttely 

ROP 8 pist. 15 pist. 5 pist. 
2 KP 5 pist. 12 pist. 3 pist. 
3 KP 4 pist. 10 pist. 2 pist. 
4 KP 3 pist. 8 pist. 1 pist. 

BIS 1 15 pist. 20 pist. 10 pist. 
BIS 2 14 pist. 19 pist. 9 pist. 
BIS 3 13 pist. 18 pist. 8 pist. 
BIS 4 12 pist. 17 pist. 7 pist. 

VUODEN PENTU 
Pentu, jolla on vähintään kolme (3) pentuluokan pistetulosta erikois-, ryhmä-, kansallisista, 
kansainvälisistä, nordic- tai pentunäyttelyistä voi osallistua kilpailuun. Kilpailuun otetaan mukaan 
enintään viisi (5) pistetulosta. Yksi pistetulos / näyttely. Eniten pisteitä saanut on Vuoden Pentu. 
Voittajatittelinäyttelyillä tarkoitetaan kaikkia kilpailuvuonna Suomessa järjestettyjä tittelinäyttelyitä, 
kuten Helsinki Winner, Voittaja, Pohjoismaiden Voittaja, Euroopan Voittaja, Maailman Voittaja. 
Erikoisnäyttelyn BIS-pisteet lasketaan mukaan vain, jos samassa erikoisnäyttelyssä on ollut kaksi tai 
useampi snautseri-pinseri-rotu.

ROP 
VSP 

LISÄPISTEET 

Sijoitus Erikoisnäyttely Pentunäyttely 

RYP 1 15 pist. 
RYP2 14 pist. 
RYP 3 13 pist. 
RYP 4 12 pist. 

BIS 1 (23 pist.) 22 pist. 
BIS 2 (21 pist.) 20 pist. 
BIS 3 (19 pist.) 18 pist. 
BIS 4 (17 pist.) 16 pist. 

-Pääerikoisnäyttelyn ROP +5 pist.
-Tittelinäyttelyn ROP +5 pist.

LISÄPISTEET

Ryhmä-/Kansallinen/
KV / NORD-näyttely 

8 pist. 
6 pist. 

- 
- 
-

-
- 
-
- 

-
- 
- 
-

15 pist. 
12 pist. 

- 

10 pist. 

8 pist. 

- Tittelinäyttelyn ROP +5pist.
-Tittelinäyttelyn VSP +3pist.




