
Par-Hau:n Vuoden Tokokoira -kiertopalkintosäännöt

Osallistumisoikeus
Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Suomessa rekisteröidyt koirat, joiden omistaja on Par-Hau rf
ry:n jäsen 1.1 alkaen kyseisenä kiertopalkintovuotena. 

Kilpailukausi
Kilpailukausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

Pistelasku
Pistelaskussa huomioidaan kalenterivuoden kolme (3) parasta virallisissa kilpailuissa saavutettua 
tulosta Suomessa.   

TULOS ALO AVO VOI EVL
I tulos 6p 8p 9p 10p
II tulos 4p 6p 7p 8p
III tulos 2p 4p 5p 6p

LISÄPISTEET:   

valio
SM

yksilö
SM

2.pvä
MM-

joukkue
20p 10p 30p 50p

          

Pisteiden mennessä tasan kahden tai useamman koiran kohdalla, näistä koirista kilpailussa 
korkeammalle sijoittuu se, jolla on korkein yksittäisen kilpailun pistemäärä.
Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, niin sijoitus ratkaistaan seuraavaksi korkeimman pistemäärän 
mukaan jne. kunnes ratkaisu löytyy. Jos pisteet edelleen kaikkien kilpailuiden osalta ovat tasan, sijoitus
tuloslistalla jaetaan.
Oheinen laskentatapa koskee kaikkia sijoja.

Tulosten ilmoittaminen
Tulokset toimitetaan sähköpostilla: parhau.box@gmail.com

Määräaika ilmoitetaan vuosittain erikseen ja määräajan jälkeen tulleita tuloksia 
ei huomioida.

Palkinnon jakaminen
Kiertopalkinto jaetaan vuosittain Par-Haun vuosijuhlan yhteydessä.

Palkinnon voittajan tehtävät
* Voittaja kaiverruttaa omakustanteisesti koiran ja omistajan nimen pokaaliin. Jos sama koira voittaa 
kiertopalkinnon 3 kertaa, pokaali jää koirakolle.

* Voittaja vastaa kiertopalkinnon sekä valokuvakansion toimittamisesta seuran puheenjohtajalle ennen
seuraavaa palkintojen jakoa 15.1 mennessä. 

* Voittaja täydentää valokuvakansioon:
– vuosiluvun
– koiran tiedot: virallinen nimi ja kutsumanimi, rekisterinro ja syntymäaika, kasvattaja + kuvan 
koirasta
– omistajan tiedot
– kilpailun voiton tuoneet tulokset... esim 1xALO2(158p), 1xALO1(176p),1xAVO1(179p)
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