
  

  

  

Etelä-Suomen Ruttukuonokerhon näyttelypistelaskusäännöt 1.1.2016 lähtien.  

  

-Kilpailu on vain Etelä-Suomen Ruttukuonokerhon jäsenien omistamille boksereille. Mikäli jäsenen 

omistama koira ei ole Suomen Kennelliiton rekisterissä, on omistajan pyydettäessä esitettävä 

dokumentti koiran omistajuudesta. 

-Jos koiralla on useampi kuin yksi omistaja, on vähintään yhden omistajan oltava ESR:n jäsen, jotta 

koiran näyttelytulokset huomioidaan pisteenlaskussa. 

- Näyttelypistelaskuissa huomioidaan vain kotimaiset näyttelytulokset. 

  

-Kaikissa kiertopalkintojen pistelaskuissa huomioidaan kasvattajatuomareilta saadut pisteet, +5 

lisäpistettä. Kasvattajatuomariksi lasketaan tuomari joka on kasvattanut vähintään 3 

bokseripentuetta.(Atibox-sivuilta löytyy tuomarilista)  

  

-Pistelakuihin otetaan huomioon myös Ruttukuonokerhon järjestämät epäviralliset Klubshowt. Niin 

että PN/PU sijoittuneet koirat sekä veteraanit saavat +5p. Kuten myös kasvattajaluokat sekä 

jälkeläisluokat KP +5p.  

Pentuluokkien osalta Rop-pentu saa 12p sekä VSP-pentu 10 pistettä.  

  

Vuoden bokseri  

-Pisteitä laskettaessa huomioidaan enintään 5 tulosta per koira.  

ROP    12p  

VSP    10p  

PU/PN2    8p  

PU/PN3    6p  

PU/PN4    4p  

RYP1    +10p  

   2    +8p  



   3    +6p  

   4    +4p  

  

BIS1    +18p  

2 +16p  

3 +14p  

4 +12p  

  

Lisäpisteet:  

  -Boksereita yli 10, +1p  

      yli 20, +2p  

      jne...  

  

    -Näyttelyn kokonaiskoiramäärä yli 1000, +1p  

            yli 2000, +2p  

            jne....  

  

  

  -Kasvattajatuomarilta tulokseen lisätään +5p.  

   

 -Sekä Ruottukuonokerhon Klubshowssa sijoittuneet PU/PN koirat saavat +5 lisäpistettä.   

  

Mikäli kyseessä on ryhmänäyttely, BIS-pisteet jätetään pois laskuista.  

  

  

Vuoden veteraani  

  

ROP VET 12p  



VSP VET 10p  

  

Lisäpisteet:  

- Jokaisesta näyttelyssä paikalla olleesta bokseriveteraanista +1p.  

- Näyttelyn kokonaiskoiramäärä yli 1000, +1p  

            yli 2000, +2p  

            jne...  

  

BIS VET lisäpisteet, näyttelyn kokonaiskoiramäärän ollessa seuraavat:  

  

    alle 1000  yli 1000  yli 2000  jne...  

BIS1     +8p    +10p    +12p  

BIS2    +6p    +8p    +10p  

BIS3    +4p    +6    +8p  

BIS4    +2p    +4p    +6p  

  

- Pisteitä laskettaessa huomioidaan enintään 5 tulosta per veteraanikoira.  

  

- Kasvattajatuomarilta tulokseen lisätään +5p  

  

- Sekä Ruttukuonokerhon klubshowssa RP/VSP veteraanikoira saa +5 lisäpistettä.  

  

  

  

  

Vuoden pentu  

  

ROP pentu 12p  



VSP pentu 10p  

  

Lisäpisteet:  

- jokaisesta paikalla olleesta bokserinpennusta +1p  

- näyttelyn kokonaiskoiramäärästä yli 1000, +1p  

                yli 2000,  

+2p  

                jne...  

  

Vuoden pentu-kilpailuun lasketaan myös SKL:n epäviralliset pentunäyttelyistä saadut ROP ja 

VSPpentusijoitukset, mutta ei RYP-tuloksia.  

  

Vuoden pentu-kilpailuun lasketaan myös Ruttukuonokerhon klubshowssa ROP-pennulle 12p sekä 

VSP-pennulle 10p.  

  

Vuoden pentu-kilpailussa pennut saavat kasvattajatuomarilta tulokseen +5p.  

  

Pisteitä laskettaessa huomioon otetaan enintään 3 tulosta per pentu.  

  

  

  

Vuoden kasvattaja  

  

Enintään 5 kasvatin tulos, yksi tulos per kasvatti.  

  

Kasvattajaryhmästä KP 5p. Myös Ruttukuonokerhon Klubshow lasketaan mukaan, KP +5p.  

  

Lisäpisteitä:  

  -Kasvattajatuomarilta +5p.  



  

Kasvattajaryhmän  BIS-lisäpisteet seuraavasti näyttelyn kokonaiskoiramäärän ollessa:  

  

    alle 1000  yli 1000  yli 2000  jne...  

BIS1    8p    10p    12p  

BIS2    6p    8p    10p  

BIS3    4p    6p    8p BIS4 

   2p    4p    6p  

  

Pisteitä laskettaessa huomioidaan 5 tulosta per kasvattaja.  

  

  

Vuoden siitosuros-ja narttu  

  

Laskennassa otetaan huomioon enintään 5 jälkeläisen tulos, 1 tulos per jälkeläinen.  

  

Myös vuoden siitosuros ja -narttu pistelaskussa huomioidaan  jälkeläisten kasvattajatuomarilta tai 

klubshowsta saamat +5 pisteet.   

Jälkeläisluokan KP +5p. Myös Ruttukuonokerhon Klubshown jälkeläisluokka KP +5pistettä.  

  

  

  

  

  


