
     38

JENKKI 4/17

Vuoden Näyttelyjenkkikilpailun säännöt 2017
ACK ry:n Vuoden näyttelyjenkki säännöt

Vuoden näyttelyjenkki-kilpailu on avoin Amerikancockerspanielit ry:n 
(ACK ry) jäsenen omistamille koirille, koirien tulee olla rekisteröity Suo-
men Kennelliitossa. Tulokset (pisteet) huomioidaan rekisteröintihetkestä 
(SKL) alkaen. 

Pisteitä kertyy vain Suomessa pidetyistä näyttelyistä. ACK ry:n hallitus 
nimittää pisteiden laskijan vuosittain ja pisteiden laskijan yhteystiedot 
ja kaavake löytyvät Jenkki-lehdestä.

Voittaja saa Vuoden näyttelyjenkki-arvonimen, näkyvyyttä yhdistyksen
lehdessä, Internet-sivuilla sekä haltuunsa kiertopalkinnon, joka luovu-
tetaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Edellisvuoden voittaja on velvol-
linen toimittamaan hallussaan olleen kiertopalkinnon kevätkokoukseen 
mennessä kiertopalkinnoista vastaavalle. Myös vastakkaisen sukupuo-
len paras koira palkitaan.

Pisteet kertyvät seuraavasti:

Kilpailussa huomioidaan kahdeksan eniten pisteitä antanutta näyttelyä
koiraa kohden, niin että vähintään kolme on oltava kansainvälisistä/
yhdistyksen järjestämistä näyttelyistä, kolme saa olla kaikkien rotujen 
näyttelyitä ja korkeintaan kaksi ns. ryhmänäyttelyitä.

PU/PN -luokassa sijoittuneille annettavat pisteet:
1. sijoittuneelle koiralle 4 pistettä
2. sijoittuneelle koiralle 3 pistettä
3. sijoittuneelle koiralle 2 pistettä
4. sijoittuneelle koiralle 1 piste
Laatumaininnasta sertifikaatinarvoinen ( SA ) koira saa yhden (lisä)
pisteen. ROP koiralle 2 lisäpistettä.

Ryhmäsijoituksista pisteitä tulee seuraavanlaisesti:
KV/KR –NÄYTTELYT:
RYP 1 -sijoittuneelle koiralle 5 pistettä
RYP 2 -sijoittuneelle koiralle 4 pistettä
RYP 3 -sijoittuneelle koiralle 3 pistettä
RYP 4 -koiralle 2 piste
RYHMÄNÄYTTELYT:
RYP 1 -sijoittuneelle koiralle 4 pistettä
RYP 2 -sijoittuneelle koiralle 3 pistettä
RYP 3 -sijoittuneelle koiralle 2 pistettä
RYP 4 -koiralle 1 piste

BIS-sijoituksista pisteitä tulee seuraavanlaisesti:
KV/KR –NÄYTTELYT:
BIS 1 -sijoittuneelle koiralle 6 pistettä
BIS 2 -sijoittuneelle koiralle 5 pistettä
BIS 3 -sijoittuneelle koiralle 4 pistettä
BIS 4 -koiralle 3 piste
RYHMÄNÄYTTELYT:
Yksi piste / jokainen BIS-kilpailussa voitettu koira (Esim. Kolmen ryh-
män ryhmänäyttelyn BIS-voitto tuo kaksi pistettä, kahden ryhmän yh-
den pisteen.)

Yhdistyksen virallisesta näyttelystä ROP koiralle 6 lisäpistettä ja VSP-
koiralle 4 lisäpistettä. PU/PN –luokissa 2.-4. sijoittuneille koirille 2 
lisäpistettä. Rotujärjestön päänäyttelyn ROP tai VSP-koira ei saa BIS-
pisteitä.

Club Shown pisteet:
VPU 1/VPN 1 = 6 pistettä
VPU 2/VPN 2 = 5 pistettä
VPU 3/VPN 3 = 4 pistettä
VPU 4/VPN 4 = 3 pistettä
VPU 5/VPN 5 = 2 pistettä
VPU 6/VPN 6 = 1 pistettä

BIS 1 = 6 pistettä
BIS 2 = 5 pistettä
BIS 3 = 4 pistettä
BIS 4 = 3 pistettä
BIS 5 = 2 pistettä
BIS 6 = 1 piste

ACK ry:n Vuoden näyttelyjenkkipentu säännöt

Vuoden näyttelyjenkki-kilpailu on avoin Amerikancockerspanielit ry:n 
(ACK ry) jäsenen omistamille koirille, koirien tulee olla rekisteröity Suo-
men Kennelliitossa. Tulokset (pisteet) huomioidaan rekisteröintihetkestä 
(SKL) alkaen.

Pisteitä kertyy vain Suomessa pidetyistä näyttelyistä. ACK ry:n hallitus
nimittää pisteiden laskijan vuosittain ja pisteiden laskijan yhteystiedot
ja kaavake löytyvät Jenkki-lehdestä.

Voittaja saa Vuoden näyttelyjenkkipentu-arvonimen, näkyvyyttä yhdis-
tyksen lehdessä, Internet sivuilla sekä haltuunsa kiertopalkinnon, joka 
luovutetaan yhdistyksen kevät kokouksessa. Edellisvuoden voittaja on 
velvollinen toimittamaan hallussaan olleen kiertopalkinnon kevätkoko-
ukseen mennessä kiertopalkinnoista vastaavalle.

Pisteet kertyvät seuraavasti:

Kilpailussa huomioidaan neljä eniten pisteitä antanutta näyttelyä
pentua kohden.
ROP pentu - 4 pistettä
VSP pentu - 2 pistettä
Kp:sta 2 pistettä

Kaikkienrotujen pentunäyttelystä pisteitä seuraavasti:
RYP 1 – 4 pistettä
RYP 2 – 3 pistettä
RYP 3 – 2 pistettä
RYP 4 – 1 piste

Yhdistyksen omassa virallisessa näyttelyssä lisäksi pisteitä ROPpennulle
2 ja VSP-pennulle 1 pistettä. Rotujärjestön päänäyttelyn ROP- tai VSP-
pentu ei saa BIS-pisteitä.

Club Show
VPU 1/VPN 1 pentu – 2 pistettä
VPU 2/VPN 2 pentu – 1 piste
BIS 1 – 6 pistettä
BIS 2 – 5 pistettä
BIS 3 – 4 pistettä

BIS 1 – 4 pistettä
BIS 2 – 3 pistettä
BIS 3 – 2 pistettä
BIS 4 – 1 pistettä

BIS 4 – 3 pistettä
BIS 5 – 2 pistettä
BIS 6 – 1 pistettä

ACK ry:n Vuoden näyttelyjenkkiveteraani säännöt

Vuoden näyttelyjenkki-kilpailu on avoin Amerikancockerspanielit ry:n 
(ACK ry) jäsenen omistamille koirille, koirien tulee olla rekisteröity Suo-
men Kennelliitossa. Tulokset (pisteet) huomioidaan rekisteröintihetkestä 
(SKL) alkaen.

Pisteitä kertyy vain Suomessa pidetyistä näyttelyistä. ACK ry:n hallitus 
nimittää pisteiden laskijan vuosittain ja pisteiden laskijan yhteystiedot 
ja kaavake löytyvät Jenkki-lehdestä.

Voittaja saa Vuoden näyttelyjenkkiveteraani-arvonimen, näkyvyyttä 
yhdistyksen lehdessä, Internet -sivuilla sekä haltuunsa kiertopalkinnon,
joka luovutetaan yhdistyksen kevät kokouksessa. Edellisvuoden voittaja 
on velvollinen toimittamaan hallussaan olleen kiertopalkinnon kevät-
kokoukseen mennessä kiertopalkinnoista vastaavalle.

Pisteet kertyvät seuraavasti:

Kilpailussa huomioidaan viisi eniten pisteitä antanutta näyttelyä koiraa 
kohden, niin että vähintään kolme on oltava kansainvälisistä/yhdistyk-
sen järjestämistä tai kaikkien rotujen näyttelyistä ja korkeintaan kaksi 
saa olla ns. ryhmänäyttelyitä.
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Kilpailuluokassaan sijalle:
1.sijoittuneelle koiralle 4 pistettä
2.sijoittuneelle koiralle 3 pistettä
3.sijoittuneelle koiralle 2 pistettä
4.sijoittuneelle koiralle 1 piste

Koira tulee olla näyttelyssä palkittu arvosanalla erinomainen (punai-
nen). Laatumaininnasta sertifikaatinarvoinen (SA) koira saa yhden 
(lisä)pisteen. ROP-veteraanille 2 lisäpistettä.

KV/KR –NÄYTTELYT:
BIS 1 – 6 pistettä
BIS 2 – 5 pistettä
BIS 3 – 4 pistettä
BIS 4 – 3 pistettä

Yhdistyksen virallisen näyttelyn ROP-veteraanille 2 lisäpistettä ja VSP-
veteraanille 1 piste. Rotujärjestön päänäyttelyn ROP tai VSP-veteraani 
ei saa BIS-pisteitä.

Club Show
BIS 1 = 6 pistettä
BIS 2 = 5 pistettä
BIS 3 = 4 pistettä

RYHMÄNÄYTTELYT:
BIS 1 – 4 pistettä
BIS 2 – 3 pistettä
BIS 3 – 2 pistettä
BIS 4 – 1 pistettä

BIS 4 = 3 pistettä
BIS 5 = 2 pistettä
BIS 6 = 1 piste

Vuoden Agilityjenkkikilpailun säännöt 2017
Vuoden agilityjenkki -kilpailun säännöt

- Ainakin yhden omistajista on oltava Amerikancockerspanielit ry:n jä-
sen. 
- Palkinto jaetaan vuosittain kevätkokouksessa. 
- Palkinto kiertää ikuisesti. 
- Tuloksiin lasketaan kymmenen (10) parasta tulosta virallisista agility-
kilpailuista. Kilpailutuloksista max neljä saa olla hyppyradoita ja vähin-
tään kuusi tulee olla agilityradoilta. 
- Kilpailukausi on kalenterivuosi. 
- Ulkomaisia tuloksia ei hyväksytä kilpailuun. 
- Omistajan on kirjallisesti  ilmoitettava tulokset saman vuoden joulu-
kuun 31. päivään mennessä. 
- Kilpailussa  huomioidaan  vain  Sagin  virallisten  kilpailujen  tulok-
set sekä kerhon oma rotumestaruus (mikä voidaan järjestää myös epä-

Vuoden agilityjenkki -arvosta saa kilpailla amerikancockerspanieli, joka on rekisteröity Suomen Kennelliitossa ja jonka omistajista ainakin yksi on Suo-
men kansalainen. 

virallisena).  Tulokset  ilmoitetaan  aina  kirjallisesti  ja  niistä  tuloksista, 
mitä ei näy Suomen Kennelliiton Koiranetissä tulee toimittaa kopio Sa-
gin järjestelmästä (Ohjaaja voi esimerkiksi kopioida Sagin Intra järjes-
telmästä  koiran  tulokset  kohdasta  ’Tulokseni’).  Tuloksissa täytyy  käy-
dä selville: kilpailupaikka, aika ja tulos. 
- Mikäli yhteenlasketut pisteet menevät tasan, voittaja on se, jonka yh-
teenlasketut virhepistemäärät (aikavirhe ja/tai suoritusvirheitä tulos sa-
rakkeesta)  ovat  pienimmät.  Jos  nämäkin  ovat  samat,  lasketaan  mu-
kaan seuraavaksi parhaiden kilpailujen tulokset. 
- Mikäli  amerikancockerspanieli  voittaa  ko.  lajin  yksilösuomenmes-
taruuden,  on  ko.  koira automaattisesti  vuoden  agilityjenkki  edellyttä-
en että koiran omistaja on Amerikancockerspanielit ry:n jäsen.

Tulos Luokka 3 Luokka 2 Luokka 1 SM-sijoitus / MM-karsintasijoitus Sijoitus Rotumestaruuskilpailussa

0 15 p. 10 p. 5 p. 1. sija 10 p. 1. sija 5 p.
0,01 ‐ 5 9 p. 6 p. 3 p. 2. sija 8 p. 2. sija 4 p.
5,01 ‐ 15 6 p. 3 p. 1 p. 3. sija 6 p. 3. sija 3 p
15,01 ‐ 25 2 p. 1 p. 0,5 p. 4. sija 4 p 4. sija 2 p

 5. sija 2 p 5. sija 1 p

Vuoden agilityjenkkitulokas -kilpailun säännöt 

- Ainakin yhden omistajista on oltava Amerikancockerspanielit ry:n jä-
sen. 
- Palkinto jaetaan vuosittain kevätkokouksessa. 
- Palkinto kiertää ikuisesti. 
- Tuloksiin  lasketaan  viisi  (5)  parasta  tulosta  virallisista  agilitykilpai-
luista.  Kilpailutuloksista  max  kaksi  saa  olla  hyppyradoita  ja  vähin-
tään kolme tulee olla agilityradoilta. 
- Kilpailukausi on kalenterivuosi. 
 - Ulkomaisia tuloksia ei hyväksytä kilpailuun. 
- Omistajan on kirjallisesti  ilmoitettava tulokset saman vuoden joulu-
kuun 31. päivään mennessä. 
- Kilpailussa  huomioidaan  vain  Sagin  virallisten  kilpailujen  tulok-

set sekä kerhon oma rotumestaruus (mikä voidaan järjestää myös epä-
virallisena).  Tulokset  ilmoitetaan  aina  kirjallisesti  ja  niistä  tuloksis-
ta,  mitä  ei  näy  Suomen  Kennelliiton  Koiranetissä  tulee  toimittaa  ko-
pio  Sagin  järjestelmästä  (Ohjaaja  voi  esimerkiksi  kopioida  Sagin  Int-
ra järjestelmästä koiran tulokset kohdasta ’Tulokseni’). Tuloksissa täy-
tyy käydä selville: kilpailupaikka, aika ja tulos. 
- Jos pisteet menevät tasan, voittaja on se,  jonka yhteenlasketut virhe-
pistemäärät  ovat  pienimmät.  Jos  nämäkin  ovat  samat,  lasketaan  mu-
kaan seuraavaksi parhaiden kilpailujen tulokset. 
- Mikäli  amerikancockerspanieli  voittaa  ko.  lajin  yksilösuomenmes-
taruuden,  on  ko.  koira  automaattisesti  vuoden  agilityjenkki  edellyttä-
en että koiran omistaja on Amerikancockerspanielit ry:n jäsen.

Tulos Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Sijoitus Rotumestaruuskilpailussa

0 5 p. 10 p. 15 p. 1. sija 5 p.
0,01 ‐ 5 3 p. 6 p. 9 p. 2. sija 4 p.

5,01 ‐ 15 1 p. 3 p. 6 p. 3. sija 3 p
15,01 ‐ 25 1 p. 2 p. 4. sija 2 p

5. sija 1 p

Vuoden agilityjenkkitulokas -arvosta saa kilpailla amerikancockerspanielit, jotka ovat kilpailleet  virallisissa AGILITY -kilpailussa ensimmäistä ker-
taa kilpailuvuoden aikana. Agilityjenkkitulokas kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliitossa ja sen omistajista aina-
kin yksi on Suomen kansalainen.  
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Vuoden Tokojenkkikilpailun säännöt 2017
• Amerikancockerspanieleille.
• Koiran omistajan/ohjaajan tulee olla Amerikancockerspanielit ry.n jäsen.
• Pisteet lasketaan seuraavan kaavan mukaan, kolme parasta tulosta huo-
mioidaan.
• Jos tulee tasapisteet, suorituspisteet ratkaisevat voittajan.

ALO AVO VOI EVL
ALO-1-10p. AVO-1-12p. VOI-1-14p. EVL-1-16p.
ALO-2-8p. AVO-2-10p. VOI-2-12p. EVL-2-14p.
ALO-3-6p. AVO-3-8p. VOI-3-10p. EVL-3-12p.

Vuoden Jälkijenkkikilpailun säännöt 2017
Amerikancockerspanielit ry palkitsee vuosittain mejä-kokeissa parhaiten 
menestyneen jenkin kannustukseksi jenkkinsä kanssa harrastaville.

Vuoden Jälkijenkki -kilpailun säännöt:

1. Vähintään yhden koiran omistajista on oltava yhdistyksen jäsen
2. Tulokset huomioidaan kalenterivuoden ajalta
3. Kilpailussa lasketaan yhteen enintään kolmen (3) kokeen pistemäärä.
Tulos saa olla saavutettu avoimesta tai voittajaluokasta.
4. Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saavuttanut koira on
Vuoden Jälkijenkki.

5. Mikäli kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, asete-
taan etusijalle 1) VOI-luokasta saavutetut tulokset 2) ykköstulokset.
6. Palkinto jaetaan yhdistyksen kevätkokouksessa.

Huom!
Koepöytäkirjan kopioita ei tarvitse toimittaa, koska tulokset on tarkis-
tettavissa aikanaan Koiranetista. Tulosten ilmoittaja vastaa siitä, että il-
moitetut tulokset ovat oikein.

Vuoden All rounder jenkki -kilpailun säännöt 2017
Pisteisiin lasketaan mukaan 3 parasta näyttelytulosta ja 4 parasta käyttötulosta Suomesta. Mikäli käyttötulokset ovat useammasta kuin yhdestä lajista, 
koira saa viisi (5) lisäpistettä per laji. Pisteet eivät voi koostua pelkästään näyttely- tai käyttötuloksista vaan molemmista tarvitaan tulos. Käyttötulos 
tulee olla kuluvalta vudelta, aiemmin saavutettu valiotitteli antaa myös lisäpisteet. Pisteissä voidaan huomioida yksi (1) koiran saavuttama näytte-
lytulos myös muulta vuodelta, mikäli kuluneelta vuodelta ei ole yhtää näyttelykäyntiä. Aiemmin saavutettu muotovaliotitteli antaa myös lisäpisteet.

Omistaja ilmoittaa itse pisteet tarkistajalle. Huomioitavaa on, että tarkastuksessa käytetään Kennelliiton Jalostustietokantaa. Mikäli mukaanlasket-
tavat tulokset eivät siellä näy, muistathan lähettää tiedon tästä tulosten tarkastajalle ja mahdolliset tarvittavat kopiot (esim. SAGIn tietokannasta 
koiran tulokset).

SPORTING DOG -kiertopalkinto:
Palkinnon ovat lahjoittaneet Outi Heikkinen, kennel Little Life ja Tiina Nuutero, kennel Exclamation. Palkinto kiertää 20 vuotta, jonka jälkeen se 
arvotaan voittajien kesken. Palkinto jaetaan aina yhdistyksen kevätkokouksessa.

NÄYTTELYT:

ERI  3
EH   2
H   1

PN/U 2-4  2
ROP  4
VSP   3
SA   1

Erikoisnäyttelystä koirat saavat lisäpisteitä seuraavasti;
PN/U 2-4  1
ROP   3
VSP   2
SA   0,5

0 - 0,99 1 - 5,99 5 - 9,99 10 ja yli

1. luokka 8 6 4 2

2. luokka 10 8 6 4

3. luokka 12 10 8 5

KÄYTTÖTULOKSET
AGILITY

KÄYTTÖTULOKSET
AGILITY Virhepisteet

Agilityvalio titteli antaa neljä (4) lisäpistettä.

TOKO
ALO AVO VOI EVL

I-tulos 8 10 12 14

II-tulos 6 8 10 12

III-tulos 4 6 8 10
Tottelevaisuusvalio titteli antaa neljä (4) lisäpistettä.

Club Shown pisteet;
Luokkasijoitus 2-5   2
Värin paras 2-5   4
BIS 2-6            6
BEST IN SHOW  10
(Koskee myös leikattuturkkisten luokkaa ja käyttöluokkaa.)
VSP leikattuturkkinen/käyttöluokka   8
AOM    1

Club show’sta koira voi saada pisteitä normaaliluokista sekä käyttöluo-
kasta, mikäli se molempiin on ilmoitettu. Pisteet lasketaan yhteen yhdek-
si näyttelytulokseksi. Myös käyttö- ja leikattuturkisten luokkien tulokset  
lasketaan yhteen.

Aiemmin tai vuoden aikana saavutettu valiotitteli antaa lisäpisteitä seuraavasti 
(vain paras valiotitteli huomioidaan);
FI MVA     4
C.I.B    6
Muu ulkomainen MVA   2 

Huom. Juniorivaliotitteleitä ei huomioida. Vain yksi MVA huomioidaan.

MEJÄ

AVO VOI

I-tulos 10 12

II-tulos 6 8

III-tulos 3 4

Jäljestämisvalio titteli antaa neljä (4) lisäpistettä. 

Kuluvana vuonna tai aiemmin läpäisty spanieleiden taipumuskoe antaa 
viisi (5) lisäpistettä
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Kaikkien Vuoden jenkki -kilpailuiden pisteet lähetetään oman lajin pisteidenlaskijalle 
viimeistään 31.12.2017:

Agility- ja tokojenkkitulokset: 
Sanni Ala-Uotila, salauotila@gmail.com

Jälkijenkkitulokset:
 Marjatta Tanninen, marjatta.tanninen@gmail.com

Monitoimijenkkitulokset: 
Tiina Nuutero, tiina.nuutero@kennelexclamation.com

VUODEN NÄYTTELYJENKKI 2017
Ilmoita koirasi Vuoden Näyttelyjenkki / Näyttelypentu / Näyttelyveteraani kilpailuun!

Ilmoita tulokset 31.12.2017 mennessä osoitteella:
Sirpa Qureshi, Hikivuorenkatu 18 A 8, 33710 Tampere TAI sähköpostitse sirpaqureshi@gmail.com

Ilmoittaessasi tuloksia vastaat itse siitä, että olet valinnut mukaan ne näyttelyt, jotka tuovat koirallesi eniten pisteitä. Ilmoita siis vain 
korkeintaan kahdeksan näyttelyn pisteet alla olevan taulukon mukaisesti jaoteltuina.

Vuoden Näyttelyjenkki    /    Näyttelypentu    /    Näyttelyveteraani

Koiran nimi_________________________________________________________________   uros / narttu
Väri ______________________________________     Syntymäaika _______________________________

Omistaja ______________________________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________________________
Puhelin ____________________________________   Sähköposti ________________________________

Tulosten julkaisu:

Amerikancockerspanielit ry:n hallituksen tekemän päätöksen mukaan Vuoden Jenkki –tulokset julkais-
taan Amerikancockerspanielit ry:n kotisivuilla (www.amerikancockerspanielit.com) 10.1.2018. 

Näyttelypaikka + näyttely-
tyyppi

Aika Tulos Omistajan ilmoittamat 
pisteet

Tarkastetut pisteet


