
Kilpailuun osallistuvien koirien omistajien tulee olla  
Westiekerho ry:n jäseniä.
Wuoden WestieWeteraani -kilpailu on erillinen kilpailu  
veteraaniluokassa kilpaileville koirille, sillä ei ole vaiku-
tusta Wuoden Westie -kilpailun pisteisiin.
Kilpailuun lasketaan mukaan ainoastaan veteraani- 
luokassa saadut pisteet! 
Mukaan lasketaan kuusi (6) näyttelytulosta kuudelta  
(6) eri tuomarilta rotukehässä Suomen virallisista 
näyttelyistä, Suomessa järjestettävistä Nord- 
näyttelyistä sekä Black&White -näyttelystä.

KILPAILULUOKKA: PISTEET:
1  4
2  3
3  2
4  1

ROP  6
VSP  5 Kaikkien

Ryhmä- rotujen
näyttely- näyttely-

   pisteet:  pisteet:
Veteraani BIS-1  10  13
Veteraani BIS-2  9  12
Veteraani BIS-3  8  11
Veteraani BIS-4  7  10

Westiekerho ry:n erikoisnäyttelystä saa kolme (3) 
lisäpistettä,  kansainvälisestä näyttelystä ja Suomen 
Terrierijärjestön näyttelystä saa kaksi (2) lisäpistettä. 
Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä!

HUOM!
• Vain korkeimmasta sijoituksesta saa pisteet, eli esim.
jos koira on ROP-veteraani, se saa ainoastaan ROP-vete- 
raani pisteet (6), jos taas on BIS1-veteraani kaikkien 
rotujen näyttelyssä, saa vain BIS-veteraani pisteet (13).
• Black&White-näyttelystä saa ROP-veteraanipisteet.
• Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa koira, jolla 
on samalla pistemäärällä vähemmän näyttelyitä. 
• Mikäli tasapisteet on saavutettu yllä mainittujen 
kuuden (6) näyttelyn perusteella, sijoitus jaetaan.

Kilpailuun osallistuvien koirien omistajien tulee olla 
Westiekerho ry:n jäseniä.

Mukaan lasketaan kuusi (6) näyttelytulosta kuudelta 
(6) eri tuomarilta rotukehässä Suomen virallisista 
näyttelyistä, Suomessa järjestettävistä Nord- 
näyttelyistä sekä Black&White -näyttelystä.

Kilpailussa jaetaan pisteitä seuraavasti:

KILPAILULUOKKA: PISTEET:
ROP  6
VSP  5

PU-2/PN-2  4
PU-3/PN-3  3
PU-4/PN-4  2

RYP-1  14
RYP-2  12
RYP-3  11
RYP-4  10

BIS-1  21
BIS-2  19
BIS-3  18
BIS-4  17

Westiekerho ry:n erikoisnäyttelystä kolme (3) lisä- 
pistettä,  kansainvälisestä näyttelystä ja Suomen  
Terrierijärjestön näyttelystä saa kaksi (2) lisä- 
pistettä. Koiramäärästä ei saa lisäpisteitä!

HUOM!
• Vain korkeimmasta sijoituksesta saa pisteet. Esim. 
jos koira on ROP, se saa ainoastaan ROP-pisteet (6), 
jos koira on RYP, saa vain RYP-pisteet.
• Jos näyttelyssä ei ole kaikkia ryhmiä,  näyttely on 
ryhmänäyttely, saa koira sijoituttuaan ryhmässä 
vain RYP-pisteet, ei BIS-pisteitä.
• Black&White-näyttelystä saa ROP-pisteet.
• Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa koira, 
jolla on samalla pistemäärällä vähemmän näyttelyitä. 
• Mikäli tasapisteet on saavutettu yllä mainittujen 
kuuden (6) näyttelyn perusteella, sijoitus jaetaan.

WUODEN WESTIE -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Jokainen koiran omistaja laskee ja lähettää koiransa pisteet tarkistettavaksi.  
Jos pisteitä ei ole lähetetty ilmoitettuun päivämäärään mennessä, 

jää kyseisen koiran pisteet huomioimatta.  
Pisteet voi lähettää postitse tai sähköpostilla wuoden.westie@gmail.com.

Sähköpostia käyttäessäsi muista vastata kaikkiin kysymyksiin mitä lomakkeella kysytään. 

(Sääntöjen jälkeen löytyy lomake, jolla ww-pisteet ilmoitetaan.)



Kilpailuun osallistuvien koirien omistajien tulee olla 
Westiekerho ry:n jäseniä.
Mukaan lasketaan kuusi (6) näyttelytulosta kuudelta 
(6) eri tuomarilta rotukehässä Suomen virallisista 
näyttelyistä, Suomessa järjestettävistä Nord-
näyttelyistä sekä Black&White -näyttelystä.
Uusi kiertopalkinto lähtenyt kiertämään kymmeneksi 
vuodeksi, alkaen vuodesta 2009. 10 vuoden kuluttua 
kiertopalkinnon saa taas omakseen se kasvattaja, jolla on 
eniten palkinnon voittaneita kasvatteja. Palkinnosta voi 
kilpailla ainoastaan suomalaisten omistamat pennut.

PISTEITÄ SEURAAVASTI 
SUOMALAISISTA NÄYTTELYISTÄ:

ROP-pentu  6
VSP-pentu  5

PENTUNÄYTTELYISTÄ JAETTAVAT PISTEET:
RYP-1  14
RYP-2  12
RYP-3  11
RYP-4  10
BIS-1  21
BIS-2  19
BIS-3  18
BIS-4  17

• Vain korkeimmasta sijoituksesta saa pisteet. Esim. jos 
koira on ROP se saa ainoastaan ROP-pisteet (6), jos taas 
RYP vain RYP-pisteet (14).
• Westieiden erikoisnäyttelyssä saa vain ROP-pentupisteet.

• Black&White-näyttelystä saa vain ROP-pentupisteet.

• Jos näyttelyssä ei ole kaikkia ryhmiä, ei saa BIS-pisteitä. 
BIS-pisteet saa vain kaikkien rotujen näyttelystä.

• RYP-pisteet voi saada erikoisnäyttelystä, jossa on muka-
na koko terrieriryhmä, ts. siellä BIS saa RYP-pisteet.

• Koiramme-lehdessä ilmoitetuista epävirallisista pentu-
näyttelyistä, joissa kilpaillaan ryhmittäin, saa ryhmistä
RYP-pisteet ja Best In Show’sta BIS-pisteet. 

• Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa koira, jolla on 
samalla pistemäärällä vähemmän näyttelyitä. 

• Mikäli tasapisteet on saavutettu yllä mainittujen kuuden
(6) näyttelyn perusteella, sijoitus jaetaan.

Kilpailuun osallistuvien kasvattajien tulee olla 
Westiekerho ry:n jäseniä.
Mukaan lasketaan kuusi (6) näyttelytulosta kuudelta 
(6) eri tuomarilta rotukehässä Suomen virallisista 
näyttelyistä, Suomessa järjestettävistä Nord-
näyttelyistä sekä Black&White -näyttelystä.
Jokaisesta esitetystä kasvattajaryhmästä saa 
pisteitä seuraavasti:

• Kolme (3) pistettä kunniapalkinnolla palkitusta 
ryhmästä ja yhden (1) pisteen ryhmästä, joka ei 
saanut kunniapalkintoa.

• Mikäli muita westieryhmiä on esitetty samassa 
näyttelyssä, kasvattaja saa kaksi (2) lisäpistettä 
jokaisesta voittamastaan ryhmästä.
Mikäli kaksi kasvattajaa päätyy samoihin pisteisiin 
ratkaisee keskinäinen kilpailu:

• Mikäli ryhmät ovat olleet vastakkain, voittaa se, 
joka on useammin voittanut toisen.

• Mikäli edelleen päädytään tasatulokseen tai ryhmät 
eivät ole olleet vastakkain, ratkaisevat ryhmiin osallistu-
neiden koirien palkintosijat Wuoden Westie -kilpailussa.

• Kilpailu on vain oman rodun sisäinen, kaikkien rotujen 
näyttelyjen BIS-kasvattajaryhmäkilpailut eivät vaikuta 
pisteisiin. Mukaan lasketaan vain Suomessa pidetyt 
näyttelyt.

WUODEN WESTIE -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Jokainen koiran omistaja laskee ja lähettää koiransa pisteet tarkistettavaksi. 
Tulosten viimeinen palautuspäivä 4.1.2019 (postileima oltava tällä päivällä!) Jos pisteitä ei ole 

lähetetty ilmoitettuun päivämäärään mennessä, jää kyseisen koiran pisteet huomioimatta.  
Pisteet voi lähettää postitse tai sähköpostilla wuoden.westie@gmail.com.

Sähköpostia käyttäessäsi muista vastata kaikkiin kysymyksiin mitä lomakkeella kysytään.
Postitse osoitteella: Tuula Rissanen, Linnanherrantie 1 G, 00950 Helsinki

(Sääntöjen jälkeen löytyy lomake, jolla ww-pisteet ilmoitetaan.)



• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään viiden (5) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio kilpailukirjasta ja merkitä tähän laskentaan 

mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliitton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden TokoWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä.

PERUSPISTEET:
  Tulos  ALO  AVO  VOI  …VL

  I palkinto  5  7  9  11  

  II palkinto  3  5  7  9  

  III palkinto  1  3  5  7  

  Koulutustunnus  1  2  3  4  

LISÄPISTEET:
1. 2. 3.  4. 5. 1. 

sija  sija  sija  sija  sija  palkinto  

  PiirM 8  6  4  2  1  1  

  RotuM 8  6  4  2  1  1  

  SM  30  25  20  15  10  9  

  PM/EM  40  35  30  25  20  15  

  MM  50 45  40  35  30 25  

Mikäli maajoukkuekarsinta käydään erillisenä kisana, pisteet sijoituksista, kuten SM-kisassa.

Suomen tottelevaisuusvalio ..........................................  10

Kansainvälinen tottelevaisuusvalio .............................  15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan koepisteiden perusteella.  
Voittaja on koira, joka on kilpaillut ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaa  
suurimman pistemäärän yksittäisestä kilpailusta saanut koira.

WUODEN WESTIE -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Jokaisen koiranomistajan tulee itse ilmoittaa haluamansa tulokset alla ilmoitettuun  
osoitteeseen postitse: tokotuloksista, agilityn O-tuloksista, koiratanssista ja rally-tokosta 

lähetetään kilpailukirjakopio, muista agilitytuloksista slippi tai muu kirjallinen ilmoitus,  
mejätuloksista lähetetään kopio metsästyskoirien jäljestämiskokeen pöytäkirjoista. 

Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliiton tuloslistauksista.  
Jos pisteitä ei ole lähetetty ilmoitettuun päivämäärään mennessä, 

jää kyseisen koiran pisteet huomioimatta!



• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään viiden (5) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio kilpailukirjasta ja merkitä tähän laskentaan 

mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliitton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden TokoWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä.

PERUSPISTEET:
Tulos ALO AVO VOI …VL

I palkinto 5  7  9  11  

II palkinto 3  5  7  9  

III palkinto 1  3  5  7  

Koulutustunnus 1  2  3  4  

LISÄPISTEET:
1.  2.  3.  4.  5.  1. 

sija sija sija sija sija palkinto

PiirM 8  6  4  2  1  1  

RotuM 8  6  4  2  1  1  

SM 30  25  20  15  10  9  

PM/EM 40  35  30  25  20  15  

MM 50 45   40  35  30 25  

Mikäli maajoukkuekarsinta käydään erillisenä kisana, pisteet sijoituksista, kuten SM-kisassa.

Suomen tottelevaisuusvalio ..........................................  10

Kansainvälinen tottelevaisuusvalio .............................  15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan koepisteiden perusteella. 
Voittaja on koira, joka on kilpaillut ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaa 
suurimman pistemäärän yksittäisestä kilpailusta saanut koira.

• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään viiden (5) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio kilpailukirjasta ja merkitä tähän laskentaan 

mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliiton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden AgilityWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä.

PERUSPISTEET:
  Tulos  1-luokka  2-luokka 3-luokka

  0  8  10  12  

  0.01–5   6  8  10  

  5.01–15   2  4  6  

LISÄPISTEET ARVOKILPAILUISTA:
1. 2. 3. 4.  5. 0.

sija  sija  sija   sija   sija  tulos  

  PiirM 8  6  4  2   1  1  

  RotuM 8  6  4  2   1  1  

  Avoin SM  15  13  11  9   7  5  

  SM  30  25  20  15   10  9  

  PM/EM  40  35  30  25   20  15  

  MM  50  45  40   35   30  25  

Mikäli maajoukkuekarsinta käydään erillisenä kisana, pisteet sijoituksista kuten SM-kisassa.

  Suomen agilityvalio ....................................................  10

  Kansainvälinen agilityvalio .......................................  15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan pisteiden ja ajan perusteella. 
Voittaja on koira, joka on kilpaillut ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaa parhaan
tuloksen yksittäisestä startista saanut koira. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaa parhaan tuloksen 
nopeimmalla ajalla yksittäisestä startista saanut koira.

WUODEN WESTIE -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Jokaisen koiranomistajan tulee itse ilmoittaa haluamansa tulokset alla ilmoitettuun 
osoitteeseen postitse: tokotuloksista, agilityn O-tuloksista, koiratanssista ja rally-tokosta 

lähetetään kilpailukirjakopio, muista agilitytuloksista slippi tai muu kirjallinen ilmoitus, 
mejätuloksista lähetetään kopio metsästyskoirien jäljestämiskokeen pöytäkirjoista. 

Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliiton tuloslistauksista. 
Tulosten viimeinen palautuspäivä 4.1.2019 (postileima oltava tällä päivällä!)

Jos pisteitä ei ole lähetetty ilmoitettuun päivämäärään mennessä, 
jää kyseisen koiran pisteet huomioimatta!



• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään kolmen (3) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio metsästyskoirien jäljestämiskokeen 

pöytäkirjoista laskentaan mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan 
 Kennelliiton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden MejäWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä

PERUSPISTEET:
  Tulos  AVO  VOI

  I palkinto   8  10  

  II palkinto   6  8  

  III palkinto   4  6  

LISÄPISTEET:
1. 2.  3. 4. 5. 1.

sija  sija   sija  sija  sija  palkinto  

  PiirM 8  6   4  2  1  1  

  RotuM 8  6   4  2  1  1 

  TerrieriM  8  6   4  2  1  1  

  SM  30  25   20  15  10  9  

  PM/EM  40  35   30  25  20  15  

  MM  50  45   40  35  30  25  

LISÄPISTEET:
  Suomen jäljestämisarvo ...........................  15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan ja koepisteiden perusteella. 
Voittaja on koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaja on koira, 
jolla on kokeiden kokonaispisteiden keskiarvo suurempi.

WUODEN WESTIE -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT



• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään kolmen (3) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio metsästyskoirien jäljestämiskokeen 

pöytäkirjoista laskentaan mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan 
Kennelliiton tuloslistauksista.

• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden MejäWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä

PERUSPISTEET:
Tulos AVO VOI

I palkinto 8  10  

II palkinto 6  8  

III palkinto 4  6  

LISÄPISTEET:
1.  2.  3.  4.  5.  1.  

sija sija sija sija sija palkinto

PiirM 8  6  4  2  1  1  

RotuM 8  6  4  2  1  1 

TerrieriM 8  6  4  2  1  1  

SM 30  25  20  15  10  9  

PM/EM 40  35  30  25  20  15  

MM 50  45  40  35  30  25  

LISÄPISTEET:
Suomen jäljestämisarvo ...........................  15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan ja koepisteiden perusteella. 
Voittaja on koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaja on koira, 
jolla on kokeiden kokonaispisteiden keskiarvo suurempi.

• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään viiden (5) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio kilpailukirjasta ja merkitä tähän laskentaan 

mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliiton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden KoiratanssiWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä

PERUSPISTEET:
  Tulos  ALO AVO  VOI

160-200 5  7  9 

140-159,9 3  5  7 

100-139,9 1  3  5 

LISÄPISTEET:
1. 2. 3. 4. 5.  

sija  sija  sija  sija  sija  Sertifi kaatti  

  Rotumestaruus 8  6  4  2  1  1  
  SM  30  25  20  15  10  9  
  PM/EM  40  35  30  25  20  15  
  MM  50  45  40  35  30  25  

LISÄPISTEET:
  Suomen koiratanssivalio ................................ 15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan ja koepisteiden perusteella. 
Voittaja on koira, joka kilpailee ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaja on koira, 
jolla on kokeiden kokonaispisteiden keskiarvo suurempi.

WUODEN WESTIE -KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Palautuksessa on oltava 

viimeistään 4.1.19 postileima

       Tulokset voi palauttaa myös sähköpostitse

wuoden.westie@gmail.com, sähköpostin otsikkoon mihin

       kilpailuun osallistuu (HUOM! jokainen koira ja kilpailusarja 

       lähetettävä omilla sähköposteilla, ei useampaa koiraa 

        ja kisaa samaan sähköpostiin!!!)

Viestikenttään samat tiedot kuin lomakkeellakin pyydetty.

Sähköpostissa autoreply, jolloin tiedät tulosten tulleen 

perille, autoreply tulee vain yhden kerran samalle lähettäjälle.



•  Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään viiden (5) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio kilpailukirjasta ja merkitä tähän laskentaan 

mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliiton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden Rally-TokoWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä

PERUSPISTEET:
  ALO pistemäärä  x 1,00

  AVO pistemäärä  x 1,05

  VOI pistemäärä  x 1,10

  MES pistemäärä  x 1,15

LISÄPISTEET:
ALO  AVO  VOI  M…S  

  Koulutustunnus 1 2 3  4 

1. 2. 3. 4. 5. Tulos
sija  sija  sija  sija  sija  ≤ 95 pistettä  

  PiirM 10 8 6  4 2 2 

  RotuM  10 8 6  4 2 2  

  SM  30 25 20 15 10 9  

LISÄPISTEET:
  Suomen rally-tokovalio ........................... 15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan koepisteiden perusteella. 
Voittaja on koira, joka on kilpaillut ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaa suurimman 
pistemäärän yksittäisestä kilpailusta saanut koira.

Wuoden Westie 2018 -kilpailu

Pisteet lähetetään 4.1.2019 mennessä osoitteella: Tuula Rissanen, Linnanherrantie 1 G, 00950 Helsinki



• Koiran omistajan tulee olla Westiekerho ry:n jäsen
• Tuloksissa huomioidaan vain Suomessa käydyt kilpailut
• Laskennassa huomioidaan enintään viiden (5) virallisen yksilökokeen tulokset kalenterivuonna
• Pistelaskentaa varten koiran omistajan tulee lähettää kopio kilpailukirjasta ja merkitä tähän laskentaan 

mukaan haluamansa tulokset. Ilmoitetut tulokset tarkistetaan Kennelliiton tuloslistauksista.
• Westiekerhon nimeämä henkilö suorittaa pistelaskennan
• Wuoden Rally-TokoWestie-palkinto jaetaan Westiekerho ry:n vuosikokouksessa keväällä

PERUSPISTEET:
ALO pistemäärä x 1,00

AVO pistemäärä x 1,05

VOI pistemäärä x 1,10

MES pistemäärä  x 1,15

LISÄPISTEET:
ALO  AVO  VOI  M…S  

Koulutustunnus 1 2 3  4 

1.  2.  3. 4.  5.  Tulos  
sija sija sija sija sija ≤ 95 pistettä

PiirM 10 8 6  4 2 2 

RotuM 10 8 6 4 2 2  

SM 30 25 20 15 10 9  

LISÄPISTEET:
Suomen rally-tokovalio ........................... 15

Jos pisteet menevät tasan, ratkaistaan koirien välinen paremmuus kilpailuluokan koepisteiden perusteella. 
Voittaja on koira, joka on kilpaillut ylemmässä luokassa. Pisteiden mennessä edelleen tasan, voittaa suurimman 
pistemäärän yksittäisestä kilpailusta saanut koira.

- Wuoden Westie-säännöt 1/2017 lehdestä (siellä pitäisi olla
uudet säännöt ja uusi laji sääntöineen Wuoden Rally-Tokowes-
tie), palautusohje kuten 4/2016 lehdessä mulle ja viimeinen
postileima 29.12.2017. Olikohan viime vuonna mahdollisuus
palauttaa myös sähköpostilla...? Jos oli, laita myös se. sama
viimeinen palautuspäivä. Katsotaan muuttavatko vastaanotta-
jaksi jonkun toisen kuin minä...

- Valiolomake vuoden 2017 valiotuneista (lomaketta saa kau-
nistaa jos viitsit, samat tiedot kuin aiemminkin ollut).

- Muistutussivuna se sama koko sivu 3/2017 lehdestä että il-
moittavat sähköpostiosoitteen jäsenmaksulaskua varten.

      Wuoden Westie -kilpailu

PVM               PAIKKAKUNTA  TULOS               PISTEET       KV          R           K          N

Osallistun alla ilmoittamillani tuloksilla seuraavaan kilpailuun:

Wuoden Westie
Wuoden WestieWeteraani

Wuoden Westiepentu            
Wuoden Westiekasvattaja

Rastita onko näyttely ollut: KV = kansainvälinen, R = ryhmänäyttely, K = kansallinen tai N = Nord

Palautuksessa on oltava 

viimeistään 4.1.19 postileima

       Tulokset voi palauttaa myös sähköpostitse

wuoden.westie@gmail.com, sähköpostin otsikkoon mihin

       kilpailuun osallistuu (HUOM! jokainen koira ja kilpailusarja 

       lähetettävä omilla sähköposteilla, ei useampaa koiraa 

        ja kisaa samaan sähköpostiin!!!)

Viestikenttään samat tiedot kuin lomakkeellakin pyydetty.

Sähköpostissa autoreply, jolloin tiedät tulosten tulleen 

perille, autoreply tulee vain yhden kerran samalle lähettäjälle.




