
SuKaRo Vuoden Voitokkain 
 
Vuoden Voitokkain on kalenterivuosittain järjestettävä kilpailu koiranäyttelyitä harrastaville        
koirille. Osallistuvan koiran omistajan (tai vähintään yhden omistajista) tulee olla SuKaRo           
ry:n jäsen. 
 
Vuoden Voitokkain järjestetään erikseen perunkarvatonkoirille ja meksikonkarvatonkoirille,       
molemmille erikseen kolmessa kokoluokassaan. Vuoden Voitokkain Pentu sekä Vuoden         
Voitokkain Veteraani järjestetään molemmille roduille erikseen, mutta kummassakin rodussa         
kaikki kokomuunnokset kilpailevat keskenään. SuKaRo ry:n jäsenkasvattajille järjestetään        
kilpailu Vuoden Voitokkain Kasvattaja, molemmille roduille erikseen, mutta kokomuunnoksia         
ei erotella kummankaan rodun sisällä. 
 
Pisteet lasketaan Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmän (KoiraNet) kautta virallisten        
Suomessa järjestettyjen näyttelyiden osalta. Muut näyttelyt, kuten epäviralliset pentunäyttelyt         
sekä pentuluokat ja ulkomailla järjestetyt näyttelyt lasketaan mukaan, mikäli tiedot          
arvosteluista ja osallistujista saadaan omistajien aktiivisuuden avulla pisteenlaskijoiden        
tietoon. Myös tiedot RYP ja BIS -kehissä sijoittumisesta tulee erikseen ilmoittaa. 
 
Vuoden Voitokkain -kilpailuun osallistuvan koiran eri näyttelyistä saavuttamat pisteet         
lasketaan yhteen ja esitetään yhdistyksen nettisivuilla. Pistetilannetta pyritään pitämään         
mahdollisuuksien mukaan ajan tasalla. 
 
Kaikkien koirien omistajatietoa ei saa KoiraNetin kautta ja tämän takia jäsenenkin omistama            
koira voi puuttua kilpailusta. Omistajan tulee huolehtia tieto pisteenlaskijalle mahdollisimman          
pian tällaisen huomattuaan, jotta ajantasaista pistetilastoa voidaan ylläpitää. Omistajatiedon         
täytyy olla pisteenlaskijalla viimeistään vuoden päättyessä. Samoin kaiken muutkin         
täydentävät tiedon, kuten esimerkiksi ulkomaiden näyttelytulokset tai pentunäyttelytulokset. 
 
Puuttuvat näyttelytulokset, omistajatiedot ja muut huomautukset ja kysymykset voi lähettää          
osoitteeseen pistelasku@sukaro.net 
 
Pisteenlaskusäännöt 
 

★ Kokonaispisteissä huomioidaan seitsemän (7) parasta tulosta. Näistä korkeintaan        
kolme (3) voi olla ulkomailla järjestettyjen näyttelyiden tuloksia. 

★ Parhaat tulokset kootaan automaattisesti kaikista niistä näyttelyistä, joiden tulokset         
pisteenlaskijoilla on käytettävissä. Myös ulkomaantulokset huomioidaan      
automaattisesti tässä vertailussa. 

★ Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman Vuoden Voitokkain -kilpailussa          
pistemäärän, ratkaistaan sijoitus seuraavasti: enemmän ROP-pisteitä kerännyt, ja jos         
ne ovat tasan niin enemmän VSP-pisteitä kerännyt. Jos pisteet ovat edelleen tasan,            
voittaa koira joka on saavuttanut pisteet pienemmällä määrällä näyttelyitä. Jos          
edelleen pisteet ovat tasan, annetaan koirille jaettu sija. 

★ Pisteet lasketaan niiltä osin kuin tietoa on. Yksittäisen koiran näyttelytuloksella          
lasketaan pistemäärä, mahdolliset voitetuista koirista annettavat lisäpisteet lasketaan        
jos näiden muidenkin tulokset on ilmoitettu täydellisinä (koiran nimi, luokka,          
laatumaininta, sijoitukset). Huomaa tämä kun kirjaat tuloksia ulkomailla! 

 



Pisteet laatumaininnasta ja SA:sta 
 

ERI SA (erinomainen & sertifikaatin arvoinen) 5 

ERI (erinomainen) 4 

EH (erittäin hyvä) 3 

H (hyvä) 2 

T (tyydyttävä) 1 

HYL/EVA (hylätty/ei voida arvostella) 0 

Taulukon mukaan myös laatumainintojen keskinäinen vertailu, mitä ylempi sitä parempi. 
 
SuKaRo Open Show:ssa ja pentuluokassa 

KP (kunniapalkinto) 3 

ei-KP (ei kunniapalkintoa, mutta hyväksytty osallistuminen, 
myös silloin jos SuKaRo Open Show:ssa ei jaeta KP:ja) 

1 

 
Sijoituspisteet (jokainen saavutettu sijoitus lisätään tulokseen) 
 

Sijoitus Ryhmänäyttely 
RN 

Kaikkien 
rotujen 
näyttely 
KR 

Kansainvälinen 
näyttely KV & 
Pohjoismainen 
näyttely NORD  

SSKY:n 
Erikoisnäyttely 
EN 

SuKaRo Open 
Show & 
Erikoisnäyttelyn 
SuKaRo BIS1-6 

Pentuluokat & 
Epävirallinen 
pentunäyttely 
PN 

BIS-1 +8 +10 +10 +10 +12 +10 

BIS-2 +5 +6 +7 +8 +10 +6 

BIS-3 +4 +5 +6 +7 +9 +5 

BIS-4 +3 +4 +5 +6 +8 +4 

BIS-5 +2 +3 +4 +5 +7 +3 

BIS-6 +1 +2 +3 +4 +6 +2 

RYP-1 +12 +14 +16   +14 

RYP-2 +10 +12 +14   +12 

RYP-3 +9 +11 +13   +11 

RYP-4 +8 +10 +12   +10 

RYP-5 +4 +6 +8   +6 

ROP +7 +7 +8 +8 +8 +7 

VSP +6 +6 +7 +7 +7 +6 

PU/PN-2 +4 +4 +5 +5 +5 +4 

PU/PN-3 +3 +3 +4 +4 +4 +3 

PU/PN-4 +2 +2 +3 +3 +3 +2 



Lisäpisteet 
Näyttelykohtaisiin pisteisiin lisätään seuraavat 
 
Valionarvo +3 
 
Tittelit 
Maailman Voittaja +10 

Euroopan Voittaja +5 

Pohjoismaiden Voittaja +5 

muu alueellinen Voittaja +5 

maan Voittaja +3 

kaupungin Voittaja +2 

epävirallinen pentutitteli +2 

muu/epävirallinen titteli +1 
Junior ja Veteraani -tittelit lasketaan vastaavasti, mutta veteraanititteleiden pisteet         
huomioidaan vain Vuoden Voitokkain Veteraani -kilpailussa. Muu titteli on myös erimerkiksi           
SuKaRo ry:n järjestämän lisäkilpailun voitto kuten “Parhaat liikkeet”, “Paras iho” ym. 
 
Voitettu koira* +1 

* Sama rotu ja kokomuunnos 
* Myös voitetun koiran näyttelytuloksen täytyy olla kokonaisuudessaan pisteenlaskijan tiedossa 

jotta piste voidaan antaa (nimi, luokka, laatumaininta, sijoitukset) 

* ROP voittaa kaikki muut 

* VSP oman sukupuolensa kaikki muut sekä toisen sukupuolen alemman laatumaininnan saaneet 

* Kilpailuluokassa sijoittuneet voittavat samassa luokassa alemmas sijoittuneet sekä 
sijoittamattomat  

* Luokasta ja sukupuolesta riippumatta kaikki voittavat alemman laatumaininnan saaneet 

* Pentuja ei lasketa muille kuin pennuille 

* Poissaolevia ei lasketa 

* Kukin voitettu koira lasketaan vain kerran vaikka useampi ehto täyttyisi 
 
Erikois-BIS* jos sellainen järjestetään 
 
Erikois-BIS SuKaRo Open Show Muut näyttelyt 

Erikois-BIS1 +6 +14 

Erikois-BIS2 +5 +12 

Erikois-BIS3 +4 +10 

Erikois-BIS4 +3 +8 

Erikois-BIS5 +2 +6 

Erikois-BIS6 +1 +4 



*Erikois-BIS voi olla esimerkiksi: Junior-BIS, BIS-VSP, BIS-PET sekä PU-PET ja PN-PET. 
 
 
Vuoden Voitokkain Veteraani 
Pisteet lasketaan kuten edellä, mutta lisäksi lasketaan ROP-VET, VSP-VET sekä BIS-VET           
-pisteet samanarvoisina kuin sen näyttelytyypin ROP, VSP ja BIS-sijat. Myös Veteraanitittelit           
huomioidaan taulukon mukaisesti. 
 
Vuoden Voitokkain Pentu 
Pisteet lasketaan kuten edellä esitetty. Pentupisteillä kilpaillaan vain Vuoden Voitokkain          
Pentu -kilpailussa. 
 
Vuoden Voitokkain Kasvattaja 
 

KP (kunniapalkinto) 3 

ei-KP (ei kunniapalkintoa, mutta hyväksytty osallistuminen, 
myös silloin jos SuKaRo Open Show:ssa ei jaeta KP:ja) 

1 

 

Sijoitus Ryhmänäyttely 
RN 

Kaikkien 
rotujen 
näyttely 
KR 

Kansainvälinen 
näyttely KV 

SSKY:n 
Erikoisnäyttel
y EN 

SuKaRo 
Open 
Show 

Epävirallinen 
pentunäyttely 
PEN 

BIS-KASV1 +15 +15 +20 +20 +20 +15 

BIS-KASV2 +10 +12 +15 +15 +15 +12 

BIS-KASV3 +8 +10 +12 +12 +12 +10 

BIS-KASV4 +7 +8 +10 +10 +10 +8 

ROP-KASV +5 +5 +5 +6 +6 +5 

KAK2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

KAK3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

KAK4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
Kasvattajatittelit huomioidaan vastaavasti kuten edellä esitetty. Jokaisesta voitetusta saman         
rodun/koon kasvattajaryhmästä saa myös lisäpisteen. Kasvattajaluokan kilpailuluokassa       
(KAK) sijoittunut ryhmä voittaa alemmas sijoittuneet ryhmät sekä sijoittamattomat ryhmät.          
KP:n saanut ryhmä voittaa ilman kunniapalkintoa jääneen ryhmät. Kukin voitettu ryhmä           
lasketaan vain kerran vaikka useampi ehto täyttyisi. 
 
Lisäksi jäsenkasvattajan pisteisiin lasketaan jokaisen kasvatin paras yksittäinen        
näyttelytulos. Eli huomioidaan yksi näyttelytulos(eniten pisteitä kerryttänyt tulos) per kasvatti,          
joka osallistuu johonkin kisoista Vuoden Voitokkain, Vuoden Voitokkain Veteraani tai Vuoden           
Voitokkain Pentu. 


