
VUODEN NÄYTTELYKOIRA, KIERTOPALKINTO JA KANSIO 

Voimassa vuoden 2004 kilpailusta alkaen. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Näyttelykoirakilpailussa palkitaan vuosittain parhaiten näyttelyissä menestynyt koira. 

2. Näyttelykoirakilpailuun saavat osallistua Suomessa rekisteröidyt Suomen Portugalinpodengot ry:n 

jäsenten omistamat portugalinpodengot. 

3. Kilpailukausi on yksi kalenterivuosi. 

4. Kilpailussa huomioidaan korkeintaan viiden (5) parhaan näyttelyn tulokset Suomessa. Ulkomaiden 

tuloksia ei huomioida. 

5. Pisteet lasketaan yhdistyksen puolesta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjattujen virallisten 

näyttelyluokkien tulosten perusteella. Mikäli omistaja on havainnut jalostustietojärjestelmän 

tuloksissa virheitä tai epäselvyyksiä, hänen tulee ilmoittaa niistä yhdistykselle osoitteeseen 

kilpailut@podengo.net. 

6. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

7. Mikäli kaksi koiraa on saanut saman pistemäärän, verrataan tuloksia näyttely kerrallaan, kunnes 

ero syntyy (enintään kahdeksan (8) näyttelyä). 

8. Yhdistyksen Vuoden näyttelykoira -kiertopalkinto lahjoitetaan vuodeksi kerrallaan parhaalle 

koiralle. Kiertopalkinto kiertää niin kauan kuin Vuoden näyttelykoira -kilpailua järjestetään. 

9. Muut palkinnot: Yhdistys maksaa Vuoden Podengo –kilpailun voittajakoiralle ilmoittautumismaksun 

seuraavan vuoden maailmanvoittajanäyttelyyn halvimman ilmoittautumismaksun mukaan kuittia 

vastaan. 

Yhdistys maksaa Vuoden Podengo –kilpailun sääntöjen mukaan joka rodun parhaalle urokselle ja 

parhaalle nartulle ilmoittautumismaksun seuraavan vuoden Monografica –näyttelyyn Portugaliin 

halvimman ilmoittautumismaksun mukaan kuittia vastaan. 

Pistetaulukko: 

TULOS Kaikkien rotujen, Nord- ja ryhmänäyttely 
(ryhmä 5) 

Kansainvälinen, SPP:n ja SVKL:n  
pää-/erikoisnäyttely 

       ROP 8 10 

VSP 6 8 

PU2 / PN2 4 6 

PU3 / PN3 3 5 

PU4 / PN4 2 4 

 

Lisäpisteet   

RYP sijoitus 1-4 1 1 

BIS sijoitus 1-4 2 2 

 
Huom! SPP:n omasta pää-/erikoisnäyttelystä saa vain ROP- ja VSP-pisteet, ei RYP/BIS. 
 
Koiramäärälisäpisteet ROP- ja VSP-koirille: 

6-10 koiraa 11-15 koiraa 16-20 koiraa 21-25 koiraa 26-30 koiraa 31-35 koiraa jne. 

½ pistettä 1 piste 1½ pistettä 2 pistettä 2½ pistettä 3 pistettä 

 
Koiramäärälisäpisteissä huomioidaan vain virallisiin luokkiin osallistuneet koirat, ei pennut. 
VSP -koiran pisteet lasketaan: koiramäärä –1 koira (ROP-koira). 
  



VUODEN VETERAANI, KIERTOPALKINTO 

Voimassa vuodesta 2006 lähtien. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Veteraanikilpailussa palkitaan vuosittain parhaiten näyttelyssä menestynyt veteraanikoira. 

2. Veteraanikilpailuun saavat osallistua Suomessa rekisteröidyt Suomen Portugalinpodengot ry:n 

jäsenten omistamat portugalinpodengot. 

3. Kilpailukausi on yksi kalenterivuosi. 

4. Kilpailussa huomioidaan korkeintaan viiden (5) parhaan näyttelyn tulokset Suomessa. Ulkomaiden 

tuloksia ei huomioida. 

5. Pisteet lasketaan yhdistyksen puolesta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjattujen virallisten 

näyttelyluokkien tulosten perusteella. Mikäli omistaja on havainnut jalostustietojärjestelmän 

tuloksissa virheitä tai epäselvyyksiä, hänen tulee ilmoittaa niistä yhdistykselle 

osoitteeseen kilpailut@podengo.net. 

6. Mikäli kaksi koiraa on saanut saman pistemäärään, verrataan tuloksia näyttely kerrallaan, kunnes 

ero syntyy (enintään kahdeksan (8) näyttelyä). 

7. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

8. Vuoden veteraani -palkinto luovutetaan parhaalle veteraanille, mukana seuraa kiertävä valokuva-

albumi. 

Palkinnon on lahjoittanut kennel Hirsituvan. 

  
Pistetaulukko: 

TULOS Kaikkien rotujen, Nord- ja ryhmänäyttely 
(ryhmä 5) 

Kansainvälinen, SPP:n ja SVKL:n 
pää-/erikoisnäyttely 

ROP 8 10 

VSP 6 8 

PU2 / PN2 4 6 

PU3 / PN3 3 5 

PU4 / PN4 2 4 

  

Lisäpisteet   

RYP sijoitus 1-4 1 1 

BIS sijoitus 1-4 2 2 

  
Mikäli veteraani ei sijoitu PU/PN luokissa, saa koira pisteitä ROP-VET:istä 2 ja VSP VET:istä 1. 
 
Huom ! SPP:n omasta pää-/erikoisnäyttelystä saa vain ROP ja VSP pisteet, ei RYP/BIS. 
 
Koiramäärälisäpisteet ROP- ja VSP-koirille: 

6-10 koiraa 11-15 koiraa 16-20 koiraa 21-25 koiraa 26-30 koiraa 31-35 koiraa jne. 

½ pistettä 1 piste 1½ pistettä 2 pistettä 2½ pistettä 3 pistettä 

 
Koiramäärälisäpisteissä huomioidaan vain virallisiin luokkiin osallistuneet koirat, ei pennut. 
 VSP-koiran pisteet lasketaan: koiramäärä -1 (ROP-koira). 
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VUODEN PENTU, KIERTOPALKINTO 

Kilpailu on alkanut vuonna 2005. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Vuoden pentu -kilpailuun saavat osallistua Suomessa rekisteröidyt Suomen Portugalinpodengot 
ry:n jäsenten omistamat portugalinpodengot.        

2. Kilpailu on tarkoitettu pentunäyttelyihin tai virallisten näyttelyiden pentuluokkiin osallistuneille 
portugalinpodengoille. 

3. Palkinto myönnetään vuodeksi kerrallaan edellisen vuoden viiden parhaan Suomessa saavutetun 
näyttelytuloksen perusteella. 

4. Pisteet lasketaan yhdistyksen puolesta Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjattujen tulosten 
perusteella. Mikäli omistaja on havainnut jalostustietojärjestelmän tuloksissa virheitä tai 
epäselvyyksiä, hänen tulee ilmoittaa niistä yhdistykselle osoitteeseen kilpailut@podengo.net. 

5. Mikäli kaksi koiraa on saanut saman pistemäärän, verrataan tuloksia näyttely kerrallaan, kunnes ero 
syntyy (enintään kahdeksan (8) näyttelyä). 

6. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa.  

Palkinnon on lahjoittanut kennel Sandeisan. 
 
Pistelaskuperusteet:  

pek 1 4 pistettä 

pek 2 3 pistettä 

pek 3 2 pistettä 

pek 4 1 piste 

kp 1 piste 

ROP-pentu 2 pistettä 

VSP-pentu 1 piste 

RYP-1 pentu 4 pistettä 

RYP-2 pentu 3 pistettä 

RYP-3 pentu 2 pistettä 

RYP-4 pentu 1 piste 

BIS-1 pentu 4 pistettä 

BIS-2 pentu 3 pistettä 

BIS-3 pentu 2 pistettä 

BIS-4 pentu 1 piste 

 
Lisäpisteet jokaisesta osallistuneesta pennusta +0,5 pistettä. 
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VUODEN KASVATTAJA, ”KASVATTAJAKANNU”  

Kilpailu ja säännöt voimassa vuodesta 2012 lähtien. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Vuoden Kasvattaja -kilpailuun voivat osallistua Suomen Portugalinpodengot ry:n jäsenet.  
2. Saman kasvattajan rotumuunnokset lasketaan erikseen. Kilpailuun voi osallistua erikseen kaikilla 

kasvattamillaan muunnoksilla. 
3. Palkinto on kiertopokaali. Palkinto kiertää, kunnes pokaalin nimitila on täynnä. Kun nimitila on 

täynnä, pokaali menee sille kasvattajalle, joka on voittanut palkinnon useimmin. 
4. Jokainen palkinnon saaja vastaa itse kaiverruksesta. Kaiverrus tulee laittaa muotoon: Kennelnimi + 

vuosiluku. 
5. Tulokset toimitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä osoitteeseen 

kilpailut@podengo.net. 
6. Tuloksista on käytävä ilmi: 

 Näyttelyn aika ja paikka 

 Tulos 

 Kasvattajaluokassa esitetyt koirat 
7. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Palkinnon on lahjoittanut kennel Feuer Frei. 
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VUODEN METSÄSTÄJÄ, KIERTOPALKINTO 

Voimassa vuodesta 2007 lähtien. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Vuoden metsästäjän kiertopalkinnosta voivat kilpailla kaikki Suomessa rekisteröidyt Suomen 
Portugalinpodengot ry:n jäsenten omistamat portugalinpodengot kokoon, sukupuoleen tai 
karvanlaatuun katsomatta. 

2. Kilpailukausi on yksi kalenterivuosi. 
3. Pisteet lasketaan yhdistyksen puolesta Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmän 

tulospalveluun kirjattujen tulosten perusteella. Mikäli omistaja on havainnut tulospalvelun 
tuloksissa virheitä tai epäselvyyksiä, hänen tulee ilmoittaa niistä yhdistykselle 
osoitteeseen kilpailut@podengo.net. 

4. Tulokset lasketaan koiran viiden parhaan maasto- ja/tai ratajuoksukilpailun perusteella alla olevan 
taulukon mukaisesti. 

5. Jos koiran suoritus hylätään (disk./kesk.) kilpailun finaalissa, alkuerien sijoitus ratkaisee. Alkuerissä 
hylkäys mitätöi koiran tuloksen koko kyseisen kilpailun osalta. 

6. Maastokisassa koiran on saatava alkueristä vähintään SVKL:n hyväksytyn käyttökoetuloksen alin 
pistemäärä, joka tällä hetkellä on 150 pistettä. 

7. Suomenmestaruudesta (maasto/rata) saa 2 lisäpistettä. 
8. Jos tämän jälkeen useammalla podengolla on samat pisteet, ratkaisee näiden kesken kaikkien 

kilpailujen voittojen määrä. Koira jolla on kauden aikana eniten ykkössijoja kaikissa kilpailuissa, 
voittaa. 

9. Jos tämänkin jälkeen kaksi tai useampia koiria jakaa voiton, ratkaisee näiden kesken parhaan 
yksittäisen maastokilpailun pisteiden määrä. Koira, jolla on kauden parhaat maastopisteet 
(alkuerät+finaali), voittaa. 

10. Kiertopalkinto on teräksinen maljakko ja vuosittainen palkinto voittajalle on ruusuke. Voittaja 
kaiverruttaa omalla kustannuksellaan maljakon kylkeen vuosiluvun, koiran virallisen nimen sekä 
rodun (psk, pkk, ksk, kkk) ja sukupuolen (u, n). 

11. Palkinto on tarkoitettu kiertäväksi ikuisesti. 
12. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Palkinnon on lahjoittanut Päivi Durchman. 

 
Pisteytys: 

Kokonaiskisan sijoitus Pisteet 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 
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VUODEN ENSIKISAAJA, KIERTOPALKINTO JA KANSIO 

Voimassa vuodesta 2015 lähtien. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Ensikisaaja-kiertopalkinnosta voivat kilpailla kaikki Suomessa rekisteröidyt Suomen 
Portugalinpodengot ry:n jäsenten  omistamat keskikokoiset portugalinpodengot, jotka kilpailevat 
ensimmäistä kauttaan maasto- tai ratakokeissa, tai molemmissa. 

2. Huomioon otetaan koiran kaikki hyväksytyt tulokset, jotka se saa ensimmäisellä kaudellaan. 
Hyväksytyt tulokset ovat: 

 maastokokeessa hyväksytty juoksu (vähintään 150 pistettä) 

 ratakokeessa hyväksytty lähtö 
3. Kilpailussa ei kilpailla paremmuudessa, vaan kilpailujen määrästä. Pisteillä (maasto) tai ajalla (rata) 

ei ole merkitystä muuten kuin kohdassa 4. on mainittu. 
4. Jokaisesta hyväksytystä lopputuloksesta koira saa pisteen. Tasapisteiden kohdalla ratkaisee 

maastotulosten sijoitus, eli paremmin sijoittunut koira menee edelle. 
5. Arvokilpailuista, esim. maastosta Suomen Maastomestaruus (SMM) ja SVKL:n maastomestaruus, 

radalta Tähtisprintteri (TS) ja Juoksukuninkuus, koira saa lisäpisteen. 
6. Pisteet lasketaan yhdistyksen puolesta Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmän 

tulospalveluun kirjattujen tulosten perusteella. Mikäli omistaja on havainnut tulospalvelun 
tuloksissa virheitä tai epäselvyyksiä, hänen tulee ilmoittaa niistä yhdistykselle 
osoitteeseen kilpailut@podengo.net. 

7. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Palkinnon on lahjoittanut Sirkka Rautalin. 
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VUODEN VETERAANIMETSÄSTÄJÄ, KIERTOPALKINTO 

Kilpailu voimassa kisakaudesta 2016 eteenpäin. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Kiertopalkinto, josta voivat kilpailla kaikki Suomessa rekisteröidyt Suomen 
Portugalinpodengot ry:n jäsenten omistamat kisaavat koirat (maasto & rata) 6 vuotta täytettyään. 

2. Kisaan lasketaan koiran hyväksytyt tulokset: 

 maastossa hyväksytty juoksu vähintään 150p/300p (ae/fin) 

 radalla hyväksytty lähtö 
3. Veteraanimestaruustittelistä (VMM + VMR) saa kaksi lisäpistettä. 
4. Tulokset lasketaan koiran viiden parhaan maasto- ja/tai ratajuoksukilpailun perusteella. 

Mahdollisessa tasatilanteessa lisätulokset (kisat 6-8) ratkaisevat. Jos tämänkin jälkeen useammalla 
podengolla on samat pisteet, ratkaisevat näiden kesken kaudella saavutettujen voittojen määrä. Jos 
tämänkin jälkeen tilanne on vielä tasoissa, ratkaisee kaikista tuloksista paras maastopistemäärä 
(ae+fin) koiran eduksi. 

5. Pisteet lasketaan yhdistyksen puolesta Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmän 
tulospalveluun kirjattujen tulosten perusteella. Mikäli omistaja on havainnut tulospalvelun 
tuloksissa virheitä tai epäselvyyksiä, hänen tulee ilmoittaa niistä yhdistykselle 
osoitteeseen kilpailut@podengo.net. 

6. Palkinto on tarkoitettu ikuisesti kiertäväksi. Voittaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan 
palkinnon säilytyslaatikon sisäkylkeen vuosiluvun, koiran virallisen nimen, rodun (psk, pkk, ksk, kkk) 
ja sukupuolen (u/n). 

7. Tulokset julkaistaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Palkinnon on lahjoittanut Anna Räsänen. 

 
Pisteytys: 

Kokonaiskisan sijoitus Pisteet 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 
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VUODEN AGILITYPODENGO, KIERTOPALKINTO 

Voimassa vuodesta 2016 lähtien. Päivitetyt säännöt voimassa vuodesta 2019 alkaen. 

1. Kiertopalkinnosta voi kilpailla podengo, jonka omistaja tai ohjaaja on Suomen Portugalinpodengot 
ry:n  jäsen. 

2. Kilpailun aika on kalenterivuosi. 
3. Kilpailuun osallistuvat tulokset tulee lähettää seuraavan vuoden tammikuun loppuun (31.1) 

mennessä osoitteeseen kilpailut@podengo.net. 
4. Tulokset julkaistaan ja palkinto luovutetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 
5. Pisteitä laskettaessa huomioidaan enintään viiden yksilökilpailun tulos ko. kilpailuvuoden ajalta. 
6. Lisäksi koira saa yhden ”aktiivisuuspisteen” jokaisesta kilpailusta, johon se on vuoden aikana 

osallistunut. 
7. Mikäli pisteet menevät tasan, vähiten virhepisteitä saanut voittaa. Virhepisteiden mennessä tasan, 

vähiten aikavirhettä saanut voittaa. Virhepisteillä tarkoitetaan esteiltä saatujen virhepisteiden ja 
ajanylityksestä saatujen virhepisteiden summaa. 

8. Palkinto on ikuisesti kiertävä, voittaja kaiverruttaa koiran tiedot omalla kustannuksellaan. 

Palkinnon ovat lahjoittaneet Päivi Jauhola ja Kirsti Helje. 

 
Tulos / virhepisteet: 

I -luokka I I-luokka III -luokka 

hyvä / 16-25 = 1 p hyvä / 16-25 = 4 p hyvä / 16-25 = 7 p 

erittäin hyvä / 6-15 = 2 p erittäin hyvä / 6-15 = 5 p erittäin hyvä / 6-15 = 8 p 

erinomainen / 0,1-5 = 3 p erinomainen / 0,1-5 = 6 p erinomainen / 0,1-5 = 9 p 

nollarata = 4 p nollarata = 7 p nollarata = 10 p 

luva = 1 lisäpiste luva = 1 lisäpiste serti = 1 lisäpiste 
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