Vuoden Rally-tokokoira / Rally-toko tulokas / Rally-toko junioriohjaaja
(voimassa 1.1.2016- )

1. Kilpailuun osallistuvan koiran ohjaajan pitää olla Koirakerho Rähmä-Käpälät ry:n jäsen.
Kilpailuvuoden jäsenmaksun tulee olla maksettu. Mikäli ohjaaja kilpailee myös agilityssä, pitää
ohjaajan edustaa Koirakerho Rähmä-Käpäliä. Ohjaaja ei saa osallistua muiden
paikalliskoiraseurojen vastaavaan kilpailuun (poislukien oman rotuyhdistyksen kilpailut). Parin täytyy
tarvittaessa olla seuran käytettävissä kyseisenä vuonna PiirM- ja SM- joukkuekilpailuissa.
2. Kilpailussa otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta (vähintään 70 pistettä) kalenterivuoden aikana
Suomessa osallistumistaan virallisista rally-tokokisoista. Tulokset ilmoitetaan seuran nimeämälle
pistelaskijalle aina erikseen mainittuun päivämäärään mennessä.
3. Kilpailussa palkitaan ensin ylimmässä luokassa tuloksia tehneet koirakot (pisteistä riippumatta),
sen jälkeen alemmat luokat vaativuusjärjestyksessä.
Luokkien sisällä järjestyksen määrittelee kokeessa saadut pisteet, jotka kerrotaan kilpailuluokan
mukaisilla peruskertoimilla (1-4).
Luokka

Kerroin

Max pisteet

ALO

1

100

AVO

2

200

VOI

3

300

MES

4

400

Lisäkertoimet arvokisojen sijoituksista MES-luokassa:
1. sija kerroin

2. sija kerroin

3. sija kerroin

4 – 10. sija kerroin

Piirimestaruus

1,5

1,3

1,2

1,2

SM, PM, MM

2,25

2

1,8

1,8

Lisäpisteet voi lukea hyväksi vain samojen kisojen pisteistä, joista peruspisteet koostuvat.
MES-luokassa eniten pisteitä kerännyt koira voittaa. Jos kaksi parasta päätyy samaan
pistemäärään, ratkaisee vuoden paras tulos. Jos tämäkin menee tasan, toisiksi paras tulos jne.
MES-luokan jälkeen VOI-luokan koirakot laitetaan vastaavasti järjestykseen, tämän jälkeen AVOkoirat ja lopuksi ALO-koirat.
Mikäli koira on kilpailuvuoden aikana kilpaillut useammassa tasoluokassa, koira saa pisteitä
kaikista tasoluokista taulukon mukaisesti (yhteensä viisi parasta tulosta). Sijoitusta määritellessä koira
sijoitetaan kilpailemansa korkeimman luokan mukaisesti.
Kilpailun voittaa näin ollen Koirakerho Rähmä-Käpälien korkeimmassa luokassa oleva,
kisavuotena eniten pisteitä kerännyt koira.
4. Vuoden Rally-toko tulokas – palkinto jaetaan tuloslistalla ylimmäs päässeelle kyseisenä vuonna
kisauransa aloittaneelle koiralle.
5. Vuoden Rally-toko junioriohjaaja -palkinto jaetaan tuloslistalla ylimmäs päässeelle alle 18vuotiaalle ohjaajalle.

6. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, jonka hän palauttaa viimeistään sovittuun
päivämäärään mennessä pistelaskijalle. Jos sama ohjaaja voittaa palkinnon kolme kertaa, hän saa
palkinnon haltuunsa ja yhdistys hankkii uuden kiertopalkinnon.
Palkintoihin liittyy valokuvakirja, joka on ns. ikuisesti kiertävä. Valokuvakirja palautetaan
myöskin sovittuun päivämäärään mennessä pistelaskijalle.
7. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa muuttaa näitä sääntöjä. Sääntömuutos astuu voimaan päätöstä
seuraavan kalenterivuoden alussa. Sääntömuutoksesta tiedotetaan jäsenille yhdistyksen
kotisivuilla.

