VUODEN BULLI -KILPAILU
Kilpailuun lasketaan Suomesta ja ulkomailta maksimissaan kuuden (6) näyttelyn tulokset kolmelta (3) eri tuomarilta,
joista yksi tulos voi olla Bullipäivät. Myös ulkomaalainen näyttelytulos kelpaa. Pisteet lasketaan kalenterivuodelta.
Ulkomaisten näyttelyiden osalta, tulee tuloksiin liittää myös kopio arvostelulomakkeesta sekä kopio
näyttelyluettelon sivusta tai aikatauluinfosta, josta näyttelyn koiramäärä voidaan tarkastaa. Suomen näyttelyiden
osalta näitä liitteitä ei tarvita. Ulkomaalaisista näyttelyistähyväksytään vain tulokset, jotka voidaan saavuttaa myös
Suomessa.
JUN BIS sijoituksista ei jaeta pisteitä, koska niitä ei järjestetä jokaisessa näyttelyssä. Esim. Royal Canin
järjestää oman ”ryhmän” parhaille junioreille (JUN ROP) joista valitaan BIS juniorit 1-4.
PU (paras uros) ja PN (paras narttu) luokissa sijoittuneet saavat pisteitä näyttelyssä LÄSNÄOLLEIDEN mukaan,
(viralliset näyttelyt) pentuja ei lasketa koiramäärään:

KV- näyttelyistä saa +2 pistettä yllä olevan taulukon pisteisiin.
Terri-Eristä +1
Ryhmänäyttelyistä saa ryhmässä RYP pisteitä, kuten myös Terri-Erissä.
ROPista saa 3 lisäpistettä

VSPstä saa 2 lisäpistettä
Esimerkki:
Jeppe on PU, osallistujia 5 ja on myös ROP ja kyseessä KV, ryhmässä RYP 4 = 10( PU) + 3(ROP) +6(RYP-4) = 19p
Eniten pisteitä kerännyt koira voittaa. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee näyttelyiden ROP- sijoitusten määrä;
seuraavaksi verrataan VSP- sijoitusten määrää. Jos pisteet ovat edelleen tasan, ratkaisee koiralle pisteitä tuoneiden
näyttelyiden lukumäärä. Jos pisteet menevät edelleen tasan, ratkaisee suurin yksittäinen pistemäärä näyttelystä. Jos
pisteet ovat edelleen tasan, ratkaisee koirien määrä näyttelyissä. Jos pisteet menevät vielä tasan, arpa ratkaisee voittajan.
VUODEN VETERAANI

Pisteitä kertyy myös PU/PN sijoituksista vuoden bulli -taulukon mukaisesti. Koiran saadessa BIS-VET sijoituksen
sovelletaan BIS -taulukkoa. VEK sijoituksia ei lasketa vuoden bulli -kisaan. Eli vuoden veteraani ei voi olla myös
vuoden bulli.
VUODEN PENTU
Normaaleissa näyttelyissä pentu ryhmäkehässä otetaan huomioon BIS sijoituksen pisteet. Pentunäyttelyssä RYP pisteet
ja BIS kehässä BIS pisteet.ROP-Pentu 5p VSP-Pentu 4p

BULLIPÄIVÄT (myös ulkomailla) ja GEHAM TROPHY SHOW
Koskee kaikkia ryhmiä, pennut, veteraanit, urokset, nartut, kääpiöbullterrierit

ROP 4p
VSP 3p
BIS 5p
BULLIPÄIVIEN TROPHY VOITTAJA +3p
BULLIPÄIVIEN RUNNER UP +2p
Vuoden bullit palkitaan Bullipäivillä kesällä. Voit ilmoittaa koirasi mukaan kilpailuun lähettämällä sen näyttelytulokset
pisteineen ja tarvittavine liitteineen sähköpostitse osoitteeseen: vuodenbulli@gmail.com (saat automaattisen
sähköpostikuittauksen, josta tiedät, että viestisi on vastaanotettu).
MYÖHÄSSÄ ILMOITETTUJA TULOKSIA EI HUOMIOIDA PISTEIDEN LASKENNASSA!
SBY:n hallitus käyttää vuoden bulli -kilpailun tuloksia myös listatessaan Suomen menestyneimpiä koiria mahdollisia
kutsunäyttelyitä varten.

