
Palkinnot
Palkintoihin ovat oikeutettu kaikki seuran jäsenet, jotka ovat edustaneet seuraa kokeissa / kilpailuissa ja 
keränneet viidestä (5) eri suorituksesta yhteensä 10p. Kolme suoritusta oltava varainhankintatalkoista.

Harrastuspisteet pääsääntöisesti ipkyn toiminta, pl. Kokeet, kurssit ja etsintäharjoitukset:
4p Tuomari tai koetoimitsija ipky:n kokeessa
3p Leirinvetäjä, ratamestari, koesihteeri, emäntä, kouluttaja, PEKO-koe, PK-koe, etsintä 
2p Etsintäharjoitus, kurssit, myyjä, toimitsija, talkoot, vedätys, valvonta, edustus
1p Harjoitus, kokous, kerhoilta, leiri

Lajien parhaat:
Suomen palveluskoiraliiton koemuodot luokat 1-3, ei koske avoimia lajeja
Vesipelastus
VUL:n kesä-/talvilajit
Koirien paremmuus ratkaistaan alla olevan pistetaulukon mukaan.
Koirakon suorituksessa huomioidaan korkein luokka/laji.

Muut palkinnot:
Muotovalio MVA
Käyttövalio KVA
Vuoden tulokas 
Talkooihme 
Vuoden mölli 
Nopein nousija

Kiertopalkinto
Vuoden koirakko: eniten pisteitä kerännyt pari. 
Harjoituksista kerättyjä pisteitä voi olla enintään 50.

Kilpailurahasto
Rahaston tarkoituksena on korvata osittain kilpailuihin ja kokeisiin osallistuvien matkakuluja.
Varojen keräys rahastoon mm. vedätykset, valvonta, match-show, speedrace, vesipeto, harjoituskokeet,
50 % kokeiden tuotosta.
Rahastoon kerätyistä varoista 50% IPKY:lle ja 50% kilpailurahastoon, kuitenkin enintään 800€.

Ryhmä 1 saa 50 % jaettavaksi kolmelle parhaalle
Ryhmä 2 saa 30 %
Ryhmä 3 saa 20 %

Päästäksesi mukaan, sinun on kerättävä harrastuspisteitä viidestä (5) eri suorituksesta vähintään 50p, joista 
kolmen suorituksen on oltava varainhankintatalkoista.
Koirien paremmuus ratkaistaan alla olevan pistetaulukon mukaan. 
Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) tulosta/laji ajalta 1.11.-31.10.
Koirakon suorituksessa huomioidaan korkein luokka/laji.
Palauta kopio kilpailukirjasta ja harrastuspistetaulukko sihteerille lokakuun loppuun mennessä. 
Kilpailurahaston jatkosta ja säännöistä päätetään syyskokouksessa vuosittain.
Pistetaulukko:

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3
VEPE / FH VEPE VEPE / FH
PEJÄ/PEHA/IPO-R B PEJÄ/PEHA/IPO-R A/PERA B PERA A
VOI AVO ALO
HIIHTO NARU M/N HIIHTO NARU 50/JUNNUT HIIHTO SPRINTTI

Erinomainen 1 Tulos / sija 8p 1 Tulos / sija 7p 1 Tulos / sija 6p
Erittäin hyvä 2 Tulos / sija 6p 2 Tulos / sija 5p 2 Tulos / sija 4p
Hyvä 3 Tulos / sija 4p 3 Tulos / sija 3p 3 Tulos / sija 2p
Tyydyttävä 3p 2p 1p
Jos jäät tulos/sija pisteiden ulkopuolelle, jokaisesta osallistumisesta tulee 0,5p 
SM kisa antaa sijoituspisteet kerrottuna 2.
PM kisa antaa sijoituspisteet kerttonuna 1,5.
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