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Vuoden partiskasvattaja -säännöt 
  

1. Kilpailussa huomioidaan suomalaisen kasvattajan kasvatit, kasvattajan on oltava Suomen 
Partacolliet ry:n jäsen. Mikäli kennelnimellä on useampia omistajia, on vähintään yhden 
oltava Suomen Partacolliet ry:n 

2. Kilpailussa huomioidaan Suomen Kennelliiton hyväksymät, viralliset näyttelyt, kokeet ja 
kilpailut sekä Suomen Partacolliet ry:n järjestämät epäviralliset paimennustaipumuskokeet 
ja jalostustarkastukset. 

3. Kilpailun kolme parasta palkitaan Suomen Partacolliet ry:n lahjoittamilla ruusuke ja/tai 
esinepalkinnoilla. Palkinnot jaetaan yhdistyksen nimeämässä tilaisuudessa. 

4. Kilpailukausi on kalenterivuosi. 
5. Kasvattajan on itse ilmoitettava tulokset kirjallisesti partiskasvattaja-kilpailun lomakkeella 

tai sähköpostilla seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä Suomen Partacolliet 
ry:n sihteerille tai hallituksen erikseen nimeämälle henkilölle. 

6. Pisteet lasketaan alla olevan pistetaulukon mukaan. 
7. Tuloksissa huomioidaan kasvattajan 

- Viiden kasvatin näyttelytulokset 
- Viisi kasvattajaluokan sijoitusta 
- Viiden kasvatin koetulokset per koelaji 
- Muilta osin kaikkien kasvattien tulokset 
- Kuvausprosentti kertaalleen 

8. Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan voittaja osa-aluekohtaisten pisteiden mukaan 
ensimmäisenä huomioiden terveys, toisena huomioiden luonne, kolmantena huomioiden 
koetulokset ja neljäntenä huomioiden ulkomuoto. 

  
PISTETAULUKKO 
  
Terveys 
  

 Kuvausprosentti lonkat =/> 70%  3 pistettä 
 Kuvausprosentti kyynärät =/> 70% 3 pistettä 
 Lonkkakuvaustulos A, B  1 piste 
 Kyynärnivelkuvaustulos 0  1 piste 
 Tutkitut silmät   1 piste 
 Kuvattu selkä    1 piste 
 Haplotyyppi tutkittu  1 piste 
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Luonne 
  

 SKL:n luonnetesti    1 piste 
 MH-luonnekuvaus    1 piste 
 Luonnetestissä arvioitu laukausvarmaksi tai 

laukauskokemattomaksi   1 lisäpiste 
 MH luonnekuvauksessa ampuminen (10) 1-3  1 lisäpiste 
 Hyväksytty luonnetesti (väh. 75p. ja  + tai ++ tai +++) 1 lisäpiste 
 Hyväksytty MH-luonnekuvaus   1 lisäpiste 

  
Koelajit                
Hyväksytään yksi tulos/koira, enintään 5 eri koiraa 
  

 Tulos virallisesta kokeesta tai kilpailusta   1 piste 
 0 tulos agilitykilpailussa    1 lisäpiste 
 1-tulos tottelevaisuuskokeessa    1 lisäpiste 
 väh. 90 pisteen tulos rally-tokokilpailusta   1 lisäpiste 
 ERI tulos paimennuksesta    1 lisäpiste 
 kunniamaininta koiratanssista    1 lisäpiste 
 Koulutustunnus palveluskoirakokeesta   1 lisäpiste 
 Hyväksytty tulos epävirallisessapaimennustaipumuskokeessa 1 piste 
 Hyväksytty BH-koe      1 piste 

  
Ulkomuoto    
Hyväksytään yksi tulos/koira virallisessa luokassa, enintään 5 eri koiraa ja enintään 
5 kasvattajaluokkasijoitusta, enintään 5 jalostustarkastetun koiran tulos 
  

 Laatuarvostelu ERI    1 piste 
 PU/PN-sijoitus    1 lisäpiste 
 Erikoisnäyttelyssä saatu ERI/PU/PN-sijoitus  1 lisäpiste 
 Kasvattajaluokkasijoitus KP:lla   1 piste 
 ROP-kasvattaja     1 lisäpiste 
 Jalostustarkastettu    1 piste 

 

 


