AGILITY KIERTOPALKINTO
Lahjoittanut Šaahin kennel
Kukkian Haukut ry jakaa Agility kiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika on kalenterivuosi. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. Ensimmäinen kilpailuvuosi on vuosi 2001.
Säännöt päivitetty 2017.
Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yhdistyksen jäseniä kilpailemaan koiriensa kanssa Agilitykisoissa.
Kilpaparin on kisavuonna edustettava Kukkian Haukkuja osallistuakseen kiertopalkintokisaan. Kilpailuun voi kilpailupari osallistua enintään viidellä kisalla. Voittaja lasketaan kilpailutulosten perusteella.
Sijoittuminen kisassa ensimmäiseksi

15p.

Sijoittuminen kisassa toiseksi

10p.

Sijoittuminen kisassa kolmanneksi

5p.

0-tulos

10p.

0-tulos kolmosluokassa (ei lisätä sijoituspisteitä)

25p.

Osallistuminen viralliseen agilitykilpailuun
(max 10 p.)

2p.

Tulosten mennessä tasan voittaja on se pari jolla on eniten 0-tuloksia. Kilpailussa palkitaan kolme parasta koirakkoa henkilökohtaisella palkinnolla varsinaisen kiertopalkinnon lisäksi.
Jokainen palkinnon voittaja huolehtii palkinnon mukana seuraavaan kansioon koiran
kuvan (mielellään ohjaajan kanssa) ja vapaamuotoisen "tekstiosuuden". Kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa voittaneen tulee palauttaa se hallitukselle hyvissä ajoin ennen
kauden päättäjäisiä.

NÄYTTELYKOIRA KIERTOPALKINTO
Lahjoittanut Hillasuon kennel
Kukkian Haukut ry jakaa näyttelykoira kiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika kalenterivuosi. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. Ensimmäinen kilpailuvuosi on vuosi 1999.
Säännöt ovat päivitetty 2017.
Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yhdistyksen jäseniä käymään koiriensa
kanssa koiranäyttelyissä. Kilpailevan koiran tulee olla yhdistyksen jäsenen omistuksessa.
Kilpailuun voi osallistua enintään viidellä näyttelytuloksella. Yhden näyttelyn tulos on
näyttelyssä saadun korkeimman sijoituksen pisteet.
Sijoituksen mukaiset pisteet:
ROTUNSA PARAS

14p.

VSP

13p.

PN & PU

sijoitus 2

12p.

sijoitus 3

11p.

sijoitus 4

10p.

Sijoitus 1

7p.

Sijoitus 2

6p.

Sijoitus 3

5p.

Sijoitus 4

4p.

+

2p.

Sijoitus 1

5p.

Sijoitus 2

4p.

Sijoitus 3

3p.

Sijoitus 4

2p.

Luokkasijoitus ERI:llä

SA ilman PU tai PN sijoitusta
Luokkasijoitus EH:lla

Tulosten mennessä tasan voittaa se pari jolla on eniten ylimpiä sijoituksia. Kilpailussa palkitaan kolme parasta koirakkoa henkilökohtaisella palkinnolla varsinaisen kiertopalkinnon lisäksi.
Jokainen palkinnon voittaja huolehtii palkinnon mukana seuraavaan kansioon koiran
kuvan (mielellään omistajan kanssa) ja vapaamuotoisen "tekstiosuuden". Kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa voittaneen tulee palauttaa se hallitukselle hyvissä ajoin
ennen kauden päättäjäisiä.

HARRASTUSKOIRAKIERTOPALKINTO
Kukkian Haukut ry jakaa harrastuskoirakiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika on
kalenterivuosi. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. Ensimmäinen kilpailuvuosi on
vuosi 2017.
Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yhdistyksen jäseniä kilpailemaan koiriensa kanssa eri harrastuslajeissa. Kilpailuun voi osallistua Suomen Kennelliiton hyväksymien kilpailulajien tuloksilla pois lukien agilitykilpailut ja tottelevaisuuskokeet.
Kilpailuun voi kilpailupari osallistua enintään viidellä kisalla. Voittaja lasketaan kilpailutulosten perusteella.
Sijoittuminen kilpailussa
Sijoitus 1

5p.

Sijoitus 2

4p.

Sijoitus 3

3p.

Koulutustunnus (esim. RTK1)

2p.

Osallistuminen kilpailuun

1p.

Tulosten mennessä tasan voittaa se pari jolla on eniten luokkavoittoja. Ellei tämä tuo
ratkaisua voittaja on se kenellä on kilpailun pisteisiin suhteutettuna paras ykköstulos. Jos useampi koirakko kilpailee vain hyväksytty / hylätty -tuloksella, eikä muita
tuloksia ole, valitaan voittaja arvalla. Kilpailussa palkitaan kolme parasta koirakkoa
henkilökohtaisella palkinnolla varsinaisen kiertopalkinnon lisäksi.
Jokainen palkinnon voittaja huolehtii palkinnon mukana seuraavaan kansioon koiran
kuvan (mielellään ohjaajan kanssa) ja vapaamuotoisen "tekstiosuuden". Kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa voittaneen tulee palauttaa se hallitukselle hyvissä ajoin
ennen kauden päättäjäisiä.

TOTTELEVAISUUSKOKEEN KIERTOPALKINTO
Lahjoittanut Mäntysillan kennel

Kukkian Haukut ry jakaa Mäntysillan kennelin lahjoittaman tottelevaisuuskokeen
kiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika on kalenterivuosi. Kiertopalkinto jaetaan
kauden päättäjäisissä tai vuosikokouksessa ja se on ikuisesti kiertävä. Ensimmäinen kilpailuvuosi on vuosi 1999. Säännöt päivitetty 2017.
Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yhdistyksen jäseniä kilpailemaan tottelevaisuuskokeessa.
Kilpailuun voi kilpailupari osallistua enintään kolmella tuloksella. Kiertopalkintokisaan ilmoitetut pisteet lasketaan yhteen. ALO luokan pisteet kerrotaan kertoimella
1,6 AVO, VOI ja EVL tulokset otetaan mukaan sellaisenaan. ALO luokassa maksimipistemäärä 200p., AVO, VOI & EVL luokissa maksimipistemäärä 320p. Luokan koulutustunnuksesta lisätään kokonaispisteisiin + 50p. Korkeimman yhteispistemäärän
saanut koirakko voittaa kiertopalkinnon.
Tulosten mennessä tasan voittaa se koirakko jolla on korkein yksittäinen pistemäärä. ALO luokan korkein pistemäärä kerrotaan kertoimella 1,6. Kilpailussa palkitaan
kolme parasta koirakkoa henkilökohtaisella palkinnolla varsinaisen kiertopalkinnon
lisäksi.
Jokainen palkinnon voittaja huolehtii palkinnon mukana seuraavaan kansioon koiran
kuvan (mielellään ohjaajan kanssa) ja vapaamuotoisen "tekstiosuuden". Kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa voittaneen tulee palauttaa se hallitukselle hyvissä ajoin
ennen kauden päättäjäisiä.

VUODEN TYÖMYYRÄ
Kukkian Haukut ry jakaa “Vuoden työmyyrä” kiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika on kalenterivuosi. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. Ensimmäinen kilpailuvuosi on vuosi 2005.

Kiertopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yhdistyksen jäseniä toimimaan aktiivisesti yhdistyksen hyväksi osallistumalla talkootyöhön.

Talkootyöksi lasketaan jäsentiedotteissa mainitut talkootyöt. Näitä ovat mm. yhdistyksen hyväksi tehtävä työt (ei hallitustyöskentely) ja korvausta vastaan yrityksille suoritetut työt. Talkootyöstä pidetään kirjaa ja eniten tunteja tehnyt talkootyöläinen voittaa itselleen kiertopalkinnon ja tämän lisäksi henkilökohtaisen palkinnon joka pitää sisällään kaksi hierontakertaa tai vastaavan arvoisen lahjakortin
Haukkujen toimintaan. Voittajan lisäksi palkitaan kaksi seuraavaksi ahkerinta talkoolaista yhden kerran hierontalahjakorteilla tai vastaavan arvoisilla lahjakorteilla
Haukkujen toimintaan.

VUODEN KOULUTTAJA
Kukkian Haukut ry jakaa “Vuoden kouluttaja” palkinnon vuosittain ja kilpailuaika on
kalenterivuosi. Ensimmäinen kilpailuvuosi on vuosi 2006.
Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yhdistyksen jäseniä toimimaan aktiivisesti
yhdistyksen hyväksi toimimalla kouluttajina.
Kouluttamiseksi lasketaan kaikki koulutustyöhön kentällä tai maastossa käytetty
aika. Koulutusaikaan ei lasketa matkoja tai koulutuksen suunnitteluun käytettyä aikaa. Jokainen kouluttaja pitää koulutustunneistaan kirjaa jossa ilmenee: päivämäärä, käytetty aika, koulutuksen sisältö. Nämä tiedot toimitetaan hallitukselle hyvissä
ajoin ennen kauden päättäjäisiä.
Eniten koulutustunteja kerännyt kouluttaja voittaa itselleen henkilökohtaisen palkinnon joka pitää sisällään kaksi hierontakertaa tai vastaavan arvoisen lahjakortin
Haukkujen toimintaan.

