
VUODEN SHELTTI -KILPAILUN SÄÄNNÖT 2023
Vuoden Sheltti -kilpailuihin voivat ottaa osaa kaikki Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsenet,
jotka asuvat Pohjois-Suomen alueella (84000 - 86999 ja 90000 - 99999). Koiran omistaja voi
ilmoittaa koiransa haluamiinsa kilpailuihin lähettämällä koiran tulokset annettujen ohjeiden
mukaan. Kilpailuluokkia ovat: Vuoden näyttelypentu, -näyttelyuros, -näyttelynarttu,
-näyttelyveteraani, -agilitysheltti, -agilitylupaus, -rally-toko-sheltti, -rally-tokolupaus,
-toko-sheltti, -tokolupaus, -koiratanssisheltti, -paimennussheltti, -kasvattaja ja -jalostuskoira.

Kilpailujen tulokset julkaistaan ja voittajat palkitaan Pohjois-Suomen Sheltit ry:n
vuosikokouksessa 2024. Palkinto luovutetaan kokouksessa koiran omistajalle tai hänen
nimeämälleen edustajalle. Mikäli palkintoa ei päästä hakemaan paikan päälle, palkinto
toimitetaan vuosikokouksen jälkeen voittajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Kaikki
Vuoden Sheltti -kilpailun tulokset julkaistaan Pohjois-Suomen Sheltit ry:n nettisivuilla
vuosikokouksen jälkeen.

TULOSTEN ILMOITTAMINEN
Vuoden 2023 tulosten ilmoittaminen tulee tehdä viimeistään 15.1.2024 tällä lomakkeella.
Tuloksiin huomioidaan vain vuoden 2023 aikana saavutetut tulokset. Kullekin
kilpailuluokalle on oma pistetaulukko, jonka löydät alempana tästä dokumentista. Voit
tarvittaessa kysyä neuvoa pisteenlaskentaan sähköpostitse pssheltit@gmail.com.

VUODEN NÄYTTELYSHELTIT
Vuoden näyttelysheltti -kilpailussa palkitaan Suomen virallisissa näyttelyissä parhaiten
menestyneet shetlanninlammaskoirat seuraavissa luokissa: pennut, urokset, nartut ja
veteraanit. Kullekin kilpailuluokalle on oma pistetaulukko, jonka löydät alempana tästä
dokumentista. Mikäli sijoittuneiden pisteet menevät tasan, on voittaja se koira, jolla on
enemmän pisteitä, kun huonoin tulos otetaan pois. Ellei tämäkään ratkaise sijoitusta,
lasketaan yhdistyksen erikoisnäyttelyissä enemmän pisteitä saanut koira voittajaksi. Ellei
tämäkään ratkaise sijoitusta, on voittaja se, joka on osallistunut vähemmän näyttelyihin
vuoden aikana.

VUODEN NÄYTTELYPENTU
Vuoden näyttelypentu -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta shelttipentua, jotka ovat
kalenterivuoden aikana saavuttaneet pentuluokista eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon
mukaan. Kisaan voi lähettää korkeintaan kolmen (3) eri näyttelyn tulokset, joissa koiran on
arvostellut aina eri tuomari. Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden
näyttelypentu -tittelistä.

Esimerkki: PEK1 ROP = 5 pistettä ja PEK2 = 3 pistettä.

Pisteitä saavat kunniapalkinnolla palkitut pennut seuraavasti:
Erikoisnäyttelyistä saadut pisteet kerrotaan kahdella.

ROP VSP 2. sija 3. sija 4. sija

Pentu- ja
pikkupentuluokka

5 4 3 2 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN6AtOBFIQNRmnSzegZkZtp6H8iAlbdIVjIbNx9t9HGJLEdA/viewform


VUODEN NÄYTTELYUROS JA VUODEN NÄYTTELYNARTTU
Vuoden näyttelyuros ja Vuoden näyttelynarttu -kilpailuissa palkitaan kolme (3) parasta
shetlanninlammaskoiraa, jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet virallisista
näyttelyistä eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Kisaan voi lähettää
korkeintaan viiden (5) eri näyttelyn tulokset, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari.
Näissä kilpailuluokissa ei lasketa ROP-, VSP- tai BIS-sijoituksia pentu- ja veteraaniluokista.

Esimerkki: ERI (8p.) AVO1 (5p.) PU1 (5p.)  SA (2p.), ROP (5p.), RYP-1 (10p.), BIS-1 (20p.)
= 55 pistettä.

VUODEN NÄYTTELYVETERAANI
Vuoden näyttelyveteraani -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta shetlanninlammaskoiraa,
jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet virallisten näyttelyiden veteraaniluokista
eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Kisaan voi lähettää korkeintaan viiden (5)
eri näyttelyn tulokset, joissa koiran on arvostellut aina eri tuomari. Tässä luokassa urokset ja
nartut kilpailevat yhdessä Vuoden näyttelyveteraani -tittelistä. Veteraanikoira voi osallistua
myös vuoden näyttelyuros/näyttelynarttu -kilpailuun, mutta siinä kilpailussa ei huomioida
ROP-, VSP- tai BIS-veteraanisijoituksia.

Esimerkki: ERI (8p.) VEK1 (5p.) PN1 (5p.)  SA (2p.), VET ROP (5p.), RYP-1 (10p.),
BISVET-1 (20p.) = 55 pistettä.

Pisteet määräytyvät seuraavasti (vuoden näyttelyuros, -narttu ja -veteraani):
Erikoisnäyttelyistä saadut pisteet kerrotaan kahdella.

ERI EH SA 1.
sija

2.
sija

3.
sija

4.
sija

ROP

VET-
ROP

VSP

VET-
VSP

Laatuarvostelu 8 3 2

Kilpailuarvostelu 5 4 3 2

Paras uros/narttu 5 4 3 2 5 4

RYP 10 8 6 4

BIS / BISVET 20 16 12 8



VUODEN AGILITYSHELTTI
Vuoden agilitysheltti -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja & koira),
jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet Suomessa virallisten kilpailujen
yksilösuorituksista eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Mikäli sijoittuneiden
pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset voittajan: se kenellä on
eniten ensimmäisiä sijoja, voittaa. Mikäli ensimmäiset sijoitukset menevät tasan,
tarkastellaan toisia ja tarvittaessa myös kolmansia sijoja. Kisaan voi lähettää korkeintaan
kahdeksan (8) virallisen kilpailun tulokset. Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat
yhdessä Vuoden agilitysheltti -tittelistä.

Esimerkki: 0-tulos 3-luokassa (15p.), 1. sija (6p.), Rotumestaruuskisan sija 1. (10p.). = 31
pistettä.

VUODEN AGILITYLUPAUS
Vuoden agilitylupaus -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja & koira),
jotka ovat kalenterivuoden aikana osallistuneet ensimmäisen kerran Suomessa virallisiin
kilpailuihin ja saavuttaneet yksilösuorituksista eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon
mukaan. Mikäli sijoittuneiden pisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailuista saadut
sijoitukset voittajan: se kenellä on eniten ensimmäisiä sijoja, voittaa. Mikäli ensimmäiset
sijoitukset menevät tasan, tarkastellaan toisia ja tarvittaessa myös kolmansia sijoja. Kisaan
voi lähettää korkeintaan viiden (5) virallisen kilpailun tulokset. Tässä luokassa urokset ja
nartut kilpailevat yhdessä Vuoden agilitylupaus -tittelistä. Koira voi osallistua tähän kisaan
vain kerran kilpailu-uransa aikana.

Esimerkki: 0-tulos 1-luokassa (7p.), 1. sija (6p.) = 13 pistettä.

Koirakon (ohjaaja & koira) pisteet määräytyvät seuraavasti (vuoden agilitysheltti ja
-lupaus):
Peruspisteet ja sijoituspisteet lasketaan vain Suomessa järjestetyistä virallisista kisoista.

Peruspisteet 0-tuloksilla:
1-luokassa 7 pistettä
2-luokassa 10 pistettä
3-luokassa 15 pistettä

Sijoituspisteet 0-tuloksilla:
1. sija 6 pistettä
2. sija 4 pistettä
3. sija 2 pistettä

Pisteet arvokisasijoituksista:

1.
sija

2.
sija

3.
sija

4.
sija

5.
sija

6.
sija

7.
sija

8.
sija

9.
sija

10.
sija

Rotumestaruus 10 7 5



Piirinmestaruus 10 8 6

SM-kisat 25 18 13 10 8 6 4 3 2 1

Maajoukkuekarsinnat 25 18 13 10 8 6 4 3 2 1

PM-kilpailu 30 20 15 12 10 9 8 7 6 5

MM-kilpailu 60 40 30 25 20 18 16 14 12 10

VUODEN RALLY-TOKO-SHELTTI
Vuoden Rally-Toko-sheltti -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja &
koira), jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet virallisista kilpailuista eniten pisteitä
alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Tasapisteissä ratkaisee se, kenellä on parhaimmat
pisteet ylemmästä luokasta. Jos ylemmässä luokassa kisaa useampi koirakko, sijoituksen
ratkaisee 95-100 pisteen tulosten lukumäärä. Näidenkin mennessä tasan ratkaisee saatujen
90-94 pisteen tulosten lukumäärä. Kisaan voi lähettää korkeintaan neljän (4) virallisen
kilpailun tulokset. Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden
Rally-Toko-sheltti -tittelistä.

Esimerkki: MES 96p. (16p.) sija 1. (3p.), Rotumestaruuskisan sija 1. (15p.) = 34 pistettä.

VUODEN RALLY-TOKOLUPAUS
Vuoden Rally-Tokolupaus -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja &
koira), jotka ovat kalenterivuoden aikana osallistuneet ensimmäisen kerran virallisiin
kilpailuihin ja saavuttaneet eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Tasapisteissä
ratkaisee se, kenellä on parhaimmat pisteet ylemmästä luokasta. Jos ylemmässä luokassa
kisaa useampi koirakko, sijoituksen ratkaisee 95-100 pisteen tulosten lukumäärä. Mikäli
tämän jälkeen pisteet ovat edelleen tasan, koirakot saavat jaetun sijan kilpailussa. Kisaan
voi lähettää korkeintaan kolmen (3) virallisen kilpailun tulokset. Tässä luokassa urokset ja
nartut kilpailevat yhdessä Vuoden Rally-Tokolupaus -tittelistä. Koira voi osallistua tähän
kisaan vain kerran kilpailu-uransa aikana.

Esimerkki: ALO 96p. (6p.) sija 1. (3p.) = 9 pistettä.

Pisteet määräytyvät seuraavasti (Vuoden Rally-Toko-sheltti ja -lupaus):

Pisteet kisaluokista:

Pisteet ALO AVO VOI MES

1 70 - 77

2 78 - 83

3 84 - 88

4 89 - 92 70 - 76



5 93 - 95 77 - 82

6 96 83 - 87

7 97 88 - 91 70 - 76

8 98 92 - 94 77 - 82

9 99 95 - 96 83 - 87

10 100 97 - 98 88 - 91

11 99 92 - 94 70 – 76

12 100 95 - 96 77 – 82

13 97 83 – 87

14 98 88 – 91

15 99 92 – 94

16 100 95 – 96

17 97

18 98

19 99

20 100

Pisteet sijoituksista:
1. sija 3 pistettä
2. sija 2 pistettä
3. sija 1 pistettä

Pisteet arvokisasijoituksista:

1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija

SM, ALO 18 15 12 9 6

SM, AVO 24 21 18 15 12

SM, VOI 32 28 24 20 16

SM, MES 40 35 30 25 20

Piirimestaruus (MES) 20 16 12 8 4



Rotumestaruus
(MES)

15 12 9 6 3

VUODEN TOKO-SHELTTI
Vuoden Toko-sheltti -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja & koira),
jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet virallisista tottelevaisuuskokeista eniten
pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän,
voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos ylemmässä luokassa kisaa useampi
koirakko, ja pisteet menevät edelleen tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä
yksittäisestä kokeesta. Kisaan voi lähettää korkeintaan kolmen (3) virallisen
tottelevaisuuskokeen tulokset. Tulosten tulee olla vähintään 3-tuloksia. Tässä luokassa
urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden Toko-sheltti -tittelistä.

Esimerkki: EVL 300p. (330p.), sija 1. (10p.), Rotumestaruuskisan sija 1. (10p.) = 350
pistettä.

VUODEN TOKOLUPAUS
Vuoden Tokolupaus -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja & koira),
jotka ovat kalenterivuoden aikana osallistuneet ensimmäisen kerran virallisiin
tottelevaisuuskokeisiin ja saavuttaneet eniten pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan.
Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira.
Jos ylemmässä luokassa kisaa useampi koirakko, ja pisteet menevät edelleen tasan, voittaa
koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kokeesta. Kisaan voi lähettää korkeintaan
kahden (2) virallisen tottelevaisuuskokeen tulokset. Tulosten tulee olla vähintään 3-tuloksia.
Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden Tokolupaus -tittelistä. Koira voi
osallistua tähän kisaan vain kerran kilpailu-uransa aikana.

Esimerkki: ALO 150p. (180p.), sija 1. (10p.) = 190 pistettä.

Pisteet määräytyvät seuraavasti (Vuoden Toko-sheltti ja -lupaus):

1. Alokasluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,2.
2. Avoimesta luokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 0,9.
3. Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,0.
4. Erikoisvoittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,1.
5. Luokan voittajaksi 1-tuloksella sijoittunut saa lisäksi 10 lisäpistettä.

Pisteet arvokisasijoituksista:

1. sija 2. sija 3. sija 4. sija 5. sija

SM, ALO 18 15 12 9 6

SM, AVO 24 21 18 15 12

SM, VOI 32 28 24 20 16



SM, EVL 40 35 30 25 20

Piirimestaruus (EVL) 15 10 5

Rotumestaruus (EVL) 10 7 4

VUODEN PAIMENNUSSHELTTI
Vuoden paimennussheltti -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja &
koira), jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet virallisista paimennuskokeista eniten
pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän,
voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos ylemmässä luokassa kisaa useampi
koirakko, ja pisteet menevät edelleen tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä
yksittäisestä kokeesta. Kisaan voi lähettää korkeintaan kolmen (3) virallisen kokeen tulokset.
Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden paimennussheltti -tittelistä.

Esimerkki: Paimennuskoe luokka 3 100p. (150p.), koulutustunnus PAIM 3 (20p.)  = 170
pistettä.

Pisteet määräytyvät seuraavasti:
● Paimennustaipumustesti (PAIM-T): 10 pistettä
● Paimennuksen esikoe (PAIM-E): saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 0,5.
● Paimennuskoe luokka 1: saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 0,75.
● Paimennuskoe luokka 2: saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,0.
● Paimennuskoe luokka 3: saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,5.

Lisäksi paimennuskoken koulutustunnuksesta (PAIM 1, PAIM 2 ja PAIM 3) 20 lisäpistettä.

VUODEN KOIRATANSSISHELTTI
Vuoden koiratanssisheltti -kilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koirakkoa (ohjaaja & koira),
jotka ovat kalenterivuoden aikana saavuttaneet Suomessa virallisista kilpailuista eniten
pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän,
voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos ylemmässä luokassa kisaa useampi
koirakko, ja pisteet menevät edelleen tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä
yksittäisestä kokeesta. Kisaan voi lähettää korkeintaan kolmen (3) virallisen kilpailun
tulokset. Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden koiratanssisheltti
-tittelistä.

Esimerkki: AVO 23p. (20,7p.), SM sija 1 (25p.) = 45,7 pistettä.

Pisteet määräytyvät seuraavasti:
1. Alokasluokasta saatu pistemäärä sellaisenaan
2. Avoimesta luokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 0,9.
3. Voittajaluokasta saatu pistemäärä kerrotaan luvulla 1,0.

Pisteet arvokisasijoituksista:



1. sija 2. sija 3. sija 4. sija

SM-kisat 25 18 13 10

PM-kilpailu 30 20 15 12

MM-kilpailu 60 40 30 25

VUODEN KASVATTAJA
Vuoden kasvattaja -kilpailuissa palkitaan kolme (3) Pohjois-Suomen Sheltit ry:n alueella
asuvaa kasvattajaa, joiden kasvatit ovat saavuttaneet eniten pisteitä alla esitetyn
pistetaulukon mukaan. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on se, kenellä on kilpailussa
mukana vähemmän kasvatteja. Mikäli tämäkään ei ratkaise paremmuutta, on voittaja se,
jonka kilpailuun osallistuvilla kasvateilla on paremmat näyttelytulokset. Kisaan voi lähettää
korkeintaan viiden (5) kasvatin pisteet: yksi tulos kasvattia kohden. Vähintään kahden (2)
kasvatin pisteet on oltava näyttelypisteitä. Kasvatin iällä ei ole väliä, tuloksia voi ilmoittaa
pennusta veteraaniin. Kasvattien on oltava vähintään kahdesta (2) eri pentueesta.

Pisteet määräytyvät seuraavasti:
Kasvattien pisteet muodostuvat näyttely-, agility-, toko-, rally-toko-, paimennus- ja
koiratanssi-kilpailuista. Lajikohtaiset pistetaulukot on esitelty yllä kunkin lajin kohdalla.
Kasvattaja-kisassa agility-, toko- ja rally-toko -kilpailuiden lisäpisteitä ei lasketa. Kasvattaja
-kisassa tokosta ja paimennuksesta saadut pisteet jaetaan kymmenellä. Maksimipisteet
toko- ja paimennustuloksesta on kaksikymmentä (20) pistettä.

Lisäpisteet virallisten näyttelyiden kasvattajaryhmistä:
Ryhmällä oltava KP. Erikoisnäyttelyn pisteet kerrotaan kahdella.

Paras kasvattajaryhmä 3 p.
Toiseksi paras kasvattajaryhmä 2 p.
Kolmanneksi paras kasvattajaryhmä 1 p.

VUODEN JALOSTUSKOIRA
Vuoden jalostuskoira -kilpailuissa palkitaan kolme (3) koiraa, jotka ovat saavuttaneet eniten
pisteitä alla esitetyn pistetaulukon mukaan. Mikäli pisteet menevät tasan, voittaja on se,
kenellä on kilpailussa mukana vähiten jälkeläisiä. Kisaan osallistuvan jalostuskoiran
omistajan tulee asua Pohjois-Suomen Sheltit ry:n alueella. Kisaan voi lähettää korkeintaan
viiden (5) jälkeläisen pisteet: yksi tulos jälkeläistä kohden. Jälkeläisten on oltava vähintään
kahdesta (2) eri pentueesta. Tässä luokassa urokset ja nartut kilpailevat yhdessä Vuoden
jalostuskoira -tittelistä.

Pisteet määräytyvät seuraavasti:
Jälkeläisten pisteet muodostuvat näyttely-, agility-, toko-, rally-toko-, paimennus- ja
koiratanssi-kilpailuista. Lajikohtaiset pistetaulukot on esitelty yllä kunkin lajin kohdalla.
Kasvattaja -kisassa tokosta ja paimennuksesta saadut pisteet jaetaan kymmenellä.
Maksimipisteet toko- ja paimennustuloksesta on kaksikymmentä (20) pistettä.


