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ESITYS YORKSHIRENTERRIERI ry:n SYYSKOKOUKSELLE 2018:
KASVATTAJAKILPAILUN TERVEYSTARKASTUKSIA KOSKEVAN SÄÄNNÖN POISTAMINEN JA RYHMÄ- JA BISSIJOITUSTEN HUOMIOIMINEN ERI KILPAILULUOKISSA, SEKÄ VUODEN
YORKSHIRENTERRIERIVETERAANIKILPAILUN PISTELASKUN MUUTOS

1. VUODEN KASVATTAJAKILPAILU
Vuoden kasvattajakilpailun säännöissä ei ole mitään mainintaa siitä, miten terveystarkastusten
pisteet lasketaan. Ainoa tieto löytyy jalostustoimikunnan esityksestä syyskokoukselle 2017. Em.
esityksessä on tehty vertailutaulukko, mikä antaa k.o muutosesityksestä virheellisen kuvan, sillä
kennel A on neljällä koiralla ja muut kolmella koiralla laskettu (liite).
Kun kasvattajakilpailun säännöissä on selkeästi mainittu, että lisäpisteitä kertyy ”kilpailussa
noteeratuille kasvateille tehtyjen terveystarkastusten perusteella”. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki
kilpailussa noteeratut terveystarkastetut koirat on huomioitava lisäpisteissä, jolloin taulukko antaa
kolmella koiralla esitettynä hyvin vääristyneen kuvan näyttelymenestyksen ja terveystarkastusten
suhteen.
Näyttelyiden osalta kasvattajakilpailun maksimipistemäärä on 300 + lisäpisteet voitetuista
kilpailijoista. Terveystarkastusten osalta maksimipistemäärää ei ole, vaan kaikki koirat, jotka ovat
kerrankin saaneet PU/PN-sijoituksen ovat mukana kilpailussa. Kun terveystarkastusten osalta
koirakohtainen maksimipistemäärä on 25 ja koiramäärää ei ole rajoitettu, niin pistemäärä voi olla
hyvin merkittävä.
Kasvattajakilpailun patella luksaatiotutkimusten %-osuuden laskeminen on myös ongelmallinen;
milloin kasvattajalle syntyneet pennut lasketaan mukaan k.o prosenttilaskuun? Onko esim. 30
vuotta sitten syntynyt pentue mukana vai ei? Toisekseen, onko kilpailuvuonna syntynyt pentue
mukana vai ei? Molemmissa tapauksissa on tulkintaongelma, sillä ensin mainitussa tapauksessa ei
ole ollut tietokantaa ja jälkimmäisessä koira on liian nuori virallisiin tutkimuksiin.
Esitetyssä muodossa terveystarkastuksissa saadut lisäpisteet eivät millään tavalla kuvaa kasvattajan
kasvatustyön laatua ja se voi aiheuttaa pennun ostajalle enemmän haittaa kuin hyötyä; kasvattaja
on hyvin menestynyt k.o kilpailussa, vaikka kasvatustyön laatu on kyseenalaista, pisteet ovat
”ostettuja”, sillä terveystulokset saavat olla mitä vain, ei merkitystä koirien ja kasvatuksen laadun
kannalta.
Esitän kokoukselle terveystarkastusten lisäpisteiden poistamista Vuoden kasvattajakilpailusta,
pisteitä ei huomioida myöskään vuoden 2018 kilpailussa.
2. RYHMÄ JA BIS-SIJOITUSTEN HUOMIOIMINEN VUODEN YORKSHIRENTERRIERI-, VUODEN
YORKSHIRENTERRI-VETERAANI- , VUODEN YORKSHIRENTERRIERIPENTU- JA VUODEN
YORKSHIRENTERRIERIKASVATTAJAKILPAILUUN
Tällä hetkellä em. kilpailussa ei millään tavalla noteerata ryhmä- tai BIS-tuloksia. Kuitenkin, jos koira
tai kasvattaja menestyy ryhmä- tai BIS-kehässä, se on todella hyvä saavutus, jolle olisi myös em.
laskettava lisää pisteitä. Kasvattajakilpailussa vain BIS-sijoitus, myös ryhmänäyttelyissä.
Esitän em. kilpailuluokkiin lisättäväksi lisäpisteitä seuraavasti:
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Tämä korostuu erityisesti veteraanikilpailussa, sillä tällä hetkellä veteraanin on sijoituttava myös
PU/PN-kilpailussa saadakseen yhtään pistettä veteraanikilpailuun. Nykyisellään jopa BIS-veteraani
voi jäädä ilman yhtään k.o kilpailuun oikeuttavaa pistettä, tällöin k.o koira ei ole sijoittunut PU/PNkilpailussa. Tätä ei voida millään muotoa pitää oikeutettuna, sillä veteraanihan kilpailee täysin
omassa kilpailuluokassaan.
Esitän syyskokoukselle, että Vuoden Yorkshirenterrierikilpailun pistelasku eriytetään Vuoden
Yorkshirenterrierikilpailusta eli sijoittuminen veteraaniluokassa antaa k.o koiralle nykyisen taulukon
mukaiset kilpailupisteet eli ei edellytetä sijoittumista PU/PN-kilpailussa. Veteraanille lisätään myös
PU/PN-kilpailussa sijoittumisen mukaisesti lisäpisteitä koiramäärän perusteella nykyisen taulukon
mukaisesti.
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