Pohjois-Savon Kennelpiiri
Toimintapisteet 1.1.2019 alkaen

Pohjois-Savon Kennelpiiri pisteyttää jäsenyhdistystensä
toimintaa alla olevan taulukon mukaisesti

Kennelpiirin alueella järjestettävät KOKEET
jotka on hyväksytty tai puollettu kennelpiirissä
Metsästyskoirakokeet
Palveluskoirakokeet
Tottelevaisuuskokeet
Muut koirakokeet

1-päiväinen
3 pist.
3 pist.

2-päiväinen
5 pist.
5 pist.

1 pist.

2 pist.

• Mikäli kokeeseen ei ilmoittaudu
riittävästi koiria ja koe perutaan
tämän takia, siitä ei lasketa
toimintapisteitä.
• Koe joudutaan perumaan
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen
olosuhteiden vuoksi, mm.
keliolosuhteet, suurpedot. Yhdistys saa
tässä tapauksessa puolet pisteistä.

Arvokokeiden järjestämisen vaikutus pisteiden laskemisessa
KV-kokeet, PM-karsinta, PM-kokeet ja piiriottelut
kerroin 2
SM-valintakokeet, ns. lohkokokeet
kerroin 3
SM-kokeet ja Maaottelut
kerroin 4

Kennelpiirin alueella järjestetyt HENKILÖKOULUTUKSET JA -KURSSIT
jotka on hyväksytty tai puollettu kennelpiirissä ja ilmoitus julkaistu Koiramme-lehdessä
Koulutustilaisuudet
Kurssitilaisuudet

iltakurssi
2 pist.

1-päiväinen
4 pist.

2-päiväinen
6 pist.

1 pist.

2. pist.

-

• Koulutuksiin valmistaudutaan hankkimalla mm.
koulutusmateriaalia ja kutsutaan mahdollisesti
ulkopuolinen luennoitsija.
• Kurssien vetäjänä toimivat Kennelpiirin kouluttajat.

Kennelpiirin alueella järjestetyt KOIRAKOULUTUKSET
Ohjattu koirakoulutus

kuukausittaista
12 krt / vuosi

2-3 x kuukaudessa
n. 24 krt / vuosi

viikottaista
52 krt / vuosi

3 pist.

6 pist.

12 pist.

• Yhdistys saa toimintapisteitä
säännöllisestä koirien
koulutuksesta enintään
12 pistettä /vuosi

Kennelpiirin alueella järjestettäviin kokeisiin luovutetut KOEMAASTOT.
Kokeet on hyväksytty tai puollettu kennelpiirissä
1 päivä

kokokauden
mittainen koe
0 pist.

Koemaastojen vastikkeeton
0,5 pist.
luovutus kokeiden pitämiseen
Toimintapisteitä lasketaan maastoluovutuksista koekäyttöön 0,5 p / päivä.
Pisteitä ei lasketa kokokauden mittaisista kokeista.

• Yhdistys saa toimintapisteitä
maastojen luovutuksesta
enintään 10 pistettä / vuosi.
• Maastojen luovutuslista lista
liitetään vuosi-ilmoituksen
liitteeksi.

Muut yhdistyksen toiminnasta laskettavat pisteet
Kennelliiton vuosittaisen teeman mukaisen tapahtuman järjestäminen kennelpiirin toimeksiannosta
Kennelpiirin vuositilaston ja toimihenkilöilmoituksen palauttaminen määräaikaan mennessä

5 pist.
1 pist.

Toimintapisteiden vaikutus näyttelyitä ja järjestelyvastuita jaettaessa
•
•
•
•
•
•
•
•

Näyttelyn saantiin vaikuttaa ensisijaisesti jäsenyhdistyksen toiminnan aktiivisuus, joka pisteytetään
toimintapistein. Lisäksi siihen vaikuttaa yhdistyksen yleinen toiminnan vireys, jäsenmäärä ja kuinka usein
yhdistys on ollut järjestämässä koiranäyttelyä.
Toimintapisteet kertyvät yhdistykselle aina vuoden toiminnasta.
Näyttelyä myönnettäessä toimintapistekertymää voidaan tarkastella kahdelta edelliseltä toimintavuodelta, näin
tulee mahdolliseksi pienempienkin jäsenyhdistyksen pääsy mukaan näyttelyn järjestelytehtäviin.
Pisteet nollautuvat kun yhdistys on ollut mukana järjestämässä näyttelyä.
Näyttelyn saantiin vaikuttaa myös alueellinen sijainti, näyttelyssä arvosteltavat roturyhmät, yhdistyksen
järjestämisresurssit ja kuinka aikaisempien näyttelyiden järjestelyt ovat onnistuneet ja hoidettu
Kennelpiiri edellyttää ennen näyttelyn myöntämistä yhdistyksen edustajien osallistumista kennelpiirin
järjestämään näyttelytoimikuntien koulutuksiin.
Myöntämiseen vaikuttaa myös Kennelpiirin vuositilaston palauttaminen kennelpiiriin sekä toimihenkilötietojen
päivittäminen Omakoira-järjestelmään. Myös muiden kennelpiirin pyytämien tietojen antaminen määräaikaan
mennessä vaikuttaa positiivisesti myöntämiseen.
Näyttelyn tai match show:n järjestäminen ei kerrytä toimintapisteitä!

Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus on hyväksynyt nämä toimintapisteet 10.1.2019 pitämässään kokouksessa.
Toimintapisteet astuvat voimaan 1.1.2019.

