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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. Ns. vanhoilla jäsenillä tulee jäsenmaksu olla maksettuna 
15.04. mennessä, jotta koira osallistuu kilpailuun. 
 
Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta näyttelytulosta.  
Samalta tuomarilta hyväksytään ainoastaan yksi näyttelytulos ja jos yhdeltä tuomarilta on 
useampia pisteitä, parhaat pisteet otetaan huomioon. 
Ainoastaan Suomessa pidetyistä SKL:n-FKK:n tai sen jäsenjärjestöjen järjestämistä 
virallisista näyttelyistä saa pisteitä. Poikkeuksena Suomen kiinanharjakoirat ry:n vuosittain 
järjestämä epävirallinen Club Show, joka on mukana pistelaskussa. 
 
Pisteitä laskettaessa kunkin näyttelyn paras sijoitus on se, minkä mukaan pisteitä 
tulee. Esim. jos koira oli RYP-4 kaikkien rotujen näyttelyssä, saa se pisteet 
ryhmäsijoituksesta ( 9p.) + mahdolliset lisäpisteet. 
Koirat saavat pisteitä vain omasta sukupuolesta. 
Ryhmäsijoitus & BIS pisteet: 
 
SIJOITUS RYHMÄ KANS KANSVÄL SKKY VOITTAJA CLUBSHOW 
BIS1  16 18  19  
BIS2  15 17  18  
BIS3  14 16  17  
BIS4  13 15  16  
RYP1 12 12 14 15 15  
RYP2 11 11 13 14 14  
RYP3 10 10 12 13 13  
RYP4 9 9 11 12 12  
ROP 8 8 10 11 11 11 
VSP 7 7 9 10 10 10 
P2 5 5 7 8 8 8 
P3 4 4 6 7 7 7 
P4 3 3 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, lukuun ottamatta pentuluokan koiria. 
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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 sama koira voittaa palkinnon kolme kertaa, saa omistaja palkinnon omakseen. 
Vuoden paras uros ja narttu palkitaan kiertopalkinnolla. Kiertopalkinnon mukana on 
kansio, johon koiran omistaja on velvollinen liittämään tiedot koirasta sekä valokuvan. 
Suomen kiinanharjakoirat ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä tarvittaessa. 
 
Pisteidenlaskija saa näyttelytulokset ja arvosteltujen koirien lukumäärät Kennelliitosta, 
lukuun ottamatta ryhmä- ja BIS-tuloksia. Ne tulee koiran omistajan itse ilmoittaa laskijalle. 
 


