
 
 

SUUR-SAVON KENNELPIIRIN ”PARAS TOKO-KOIRA” KIERTOPALKINNON 
SÄÄNNÖT 
 
Palkinnon lahjoittaja: Suur-Savon Kennelpiiri ry. ja siitä on kilpailtu ensimmäisen kerran 2001. 
 
1. PARAS TOKO - KOIRA -palkinto on kiertopalkinto, jolla palkitsemisen tarkoituksena on 
koeharrastuksen 
lisääminen eläinystävällistä ja tervettä kilpailuhenkeä korostaen. 
 
2. Palkinto jaetaan vuosittain kennelpiirin parhaalle TOKO-koiralle Suur-Savon kennelpiirin 
vuosikokouksessa. 
 
3. Palkinnosta voivat kilpailla Suomessa rekisteröidyt koirat. 
 
4. Palkinnon pistelaskuperusteet: 

a. näyttelypalkinnot, joista parempi huomioidaan: 
 
Laatumaininta: erinomainen tai erittäin hyvä = 6 pist. 
Laatumaininta: hyvä = 3 pist. 
 
b. valionarvot: FIN TVA = 10 pist. KV TVA = 20 pist. 
 
c. koepalkinto siltä vuodelta, jota kiertopalkinnon jako koskee. Koetuloksia huomioidaan 

viisi 
( 5 ) parasta. 
 
ALO 1. = 6 pist. 2. = 4 pist. 3. =1 pist. 
AVO 1. = 8 pist. 2. = 6 pist. 3. = 3 pist. 
VOI 1. =10 pist. 2. = 8 pist. 3. = 5 pist. 
EVL 1. = 12 pist. 2. = 10 pist. 3. = 7 pist. 
 

Sijoittuminen kilpailussa: 
ALO 1. = 1 pist. 
AVO 1. = 2 pist. 
VOI 1. = 3 pist. 
EVL 1. = 4 pist. 
 

Sijoittuminen PM-kilpailussa: 
ALO 1. = 6 pist. 2. = 4 pist. 3. = 2 pist. 
AVO 1. = 8 pist. 2. = 6 pist. 3. = 4 pist. 
VOI 1. = 10 pist. 2. = 8 pist. 3. = 6 pist. 
EVL 1. = 12 pist. 2. = 10 pist.3. = 8 pist. 
 

Sijoittuminen SM-kilpailussa: EVL 1. = 20 pist. 2. = 15 pist. 3. = 12 pist. 
 
Jos kahdella tai useammalla koiralla on samat pistemäärät, palkinnon saa parhaiten sijoittunut koira. 
 
5. Palkinnonsaaja on velvollinen kaiverruttamaan jalustan kilpeen rodun lyhenteen, koiran ja omistajan 



nimet. Saaja toimittaa palkinnon asianmukaisessa kunnossa kennelpiirille helmikuun loppuun 
mennessä. 
 
6. Palkinto kiertää niin kauan, kunnes saman omistajan koira on voittanut palkinnon kolme ( 3 ) kertaa. 
Jos 
kierto ei ole lakannut kymmenen (10) vuoden kuluttua, on kennelpiirin hallitus oikeutettu päättämään 
palkinnon lopullisen saajan harkintansa mukaan. 
 
7. Suur-Savon kennelpiirin hallitus on oikeutettu tarpeen vaatiessa tekemään muutoksia näihin 
sääntöihin 
otettuaan ensin yhteyttä palkinnon lahjoittajaan. 
 
TULOKSET ON TOIMITETTAVA KENNELPIIRIN SIHTEERILLE TAMMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ. 
 
Säännöt hyväksytty S-S kennelpiirin hallituksen kokouksessa 24.4.2003 
 


