
Kilpailun säännöt :  

1. Portinvartija Maljan voittaa koira, joka on parhaiten menestynyt näyttelyissä. 
Portinvartijan malja pisteytykseen lasketaan mukaan (5) näyttelyä, viideltä (5) eri 
tuomarilta. Yksi (1) ilmoitetuista näyttelyistä voi olla ulkomaalainen, jolloin koiran 
omistajan on toimitettava kiertopalkintovastaavalle kopio sijoituksen ilmaisevasta 
näyttelyarvostelusta. Ulkomaalaisen rodun pääerikoisnäyttelyn ollessa kyseessä, 
näyttelypisteytetään SSKY:n & SRY:n erikoisnäyttelyn pistein. 

2. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon vain Suomen kansalaisen omistamat 
koirat, joiden omistaja on Suomen Ridgeback -yhdistys ry:n jäsen. Koiran on oltava 
Suomessa rekisteröity. 

3. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se koira, jolla on vähemmän huomioituja 
näyttelyitä. Jos näyttelyitä on yhtä monta, ratkaistaan voittaja ottamalla huomioon 
ensin BIS-1 tulokset, jos ne ovat tasan, otetaan huomioon muut BIS ja RYP -
sijoitukset aina RYP-4 saakka. 

4. Eri sijoituksista saa pisteitä oheisen taulukon mukaisesti. Pisteet lasketaan vain 
parhaasta sijoituksesta/näyttely.  

5. Kilpailuun tuloksia julkaistaessa ilmoitetaan kymmenen parhaan koiran tulokset.  
6. Jokainen koiran omistaja lähettää ITSE pistetiedot (näyttelyn tyyppi, aika, paikka, 

tuomari ja saatu pistemäärä) SRY:n kiertopalkintovastaavalle, joka tarkistaa pisteet. 
Tiedot pisteistä on toimitettava kiertopalkintovastaavalle kilpailuvuoden jälkeisen 
tammikuun viimeiseen päivään mennessä.  

7. Kiertopalkinnon voittaja ja sijoittuneet julkaistaan SRY:n kilpailuvuoden 
vuosikirjassa ja kiertopalkinto & leikekirja jaetaan kilpailuvuoden jälkeisen vuoden 
SRY:n vuosikokouksessa. 

8. Kiertopalkinto tulee palauttaa SRY:n kiertopalkintovastaavalle helmikuun viimeiseen 
päivään mennessä. 

9. Portinvartijan maljan sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa 
kiertopalkinnonlahjoittaja Satu Laakso. Muutokset astuvat voimaan seuraavan 
vuoden alusta eivätkä kesken kilpailukauden. Nämä säännöt ovat voimassa 
1.1.2004 alkaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTINVARTIJAN MALJA PISTEYTYS 

pisteet erikoisnäyttely 
SSKY & SRY 

KV 
näyttely 

kaikkien 
rotujen 
näyttely 

ryhmänäyttely 

25 BIS-1       
24 BIS-2       
23 BIS-3       
22 BIS-4 BIS-1     
21   BIS-2     

20   BIS-3 BIS-1   
19 RYP-1 BIS-4 BIS-2   
18 RYP-2   BIS-3 BIS-1 
17 RYP-3   BIS-4 BIS-2 
16 RYP-4 RYP-1   BIS-3 
15   RYP-2   BIS-4 
14   RYP-3 RYP-1   
13 ROP RYP-4 RYP-2   
12 VSP   RYP-3 RYP-1 
11 PU/PN2   RYP-4 RYP-2 
10 PU/PN3 ROP   RYP-3 
9 PU/PN4 VSP   RYP-4 
8   PU/PN2 ROP   
7   PU/PN3 VSP   
6   PU/PN4 PU/PN2 ROP 
5     PU/PN3 VSP 
4 luokkavoitto *   PU/PN4 PU/PN2 

3   luokkavoitto 
*   PU/PN5 

2     luokkavoitto 
* PU/PN4 

1       luokkavoitto * 
* Jotta koira on oikeutettu luokkavoittopisteisiin on luokkavoitto oltava 

erinomainen (ERI) arvosanalla. 
Pisteytys voimassa 1.1.2004 alkaen 

 


