
Vuoden Peke-pistelaskusääntö 1.1.2021 alkaen 
 

Osallistuvan koiran kaikkien omistajien on oltava Suomen Pekingesikerho ry:n jäseniä. 
Erikoisnäyttely: Suomen Pekingesikerho ry:n virallinen erikoisnäyttely. 
Suomen Kääpiökoirat ry:n (ent. SKKY) erikoisnäyttelystä pisteet kuten kansainvälisestä näyttelystä. 
Vain tulokset kotimaisista näyttelyistä hyväksytään. 

 
VUODEN PEKE 

- Pisteet Paras uros- ja Paras narttuluokista sekä ryhmä- ja BIS-sijoituksista pistetaulukon 
              mukaisesti. Korkeimman sijoituksen pistemäärä huomioidaan. 

- Kuusi (6) parasta tulosta huomioidaan. 
- Kaikista näyttelyistä saa lisäpisteitä niin, että: 

10 tai yli arvosteltua pekeä = 1 lisäpiste 
20 tai yli arvosteltua pekeä = 2 lisäpistettä 
30 tai yli arvosteltua pekeä = 3 lisäpistettä 
jne. Arvosteluun osallistuneet peket (paitsi ei pennut) otetaan huomioon koiramäärää 
laskettaessa. Osallistuneiden määrä voidaan tarkistaa Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä.  
 

VUODEN VETERAANI 
- Pisteet vain ROP- ja VSP-veteraani sekä BIS-veteraani sijoituksista kyseisen näyttelyn 

ryhmäsijoituspisteiden mukaan 
- Kuusi (6) parasta tulosta huomioidaan 
 

VUODEN PENTU 
- Pisteet vain ROP- ja VSP- pentu sijoituksista kyseisen näyttelyn pisteiden mukaan. 
- Pentu saa pisteitä myös epävirallisista pentunäyttelyistä, jos rodun arvostelevalla tuomarilla 

on pekejen arvosteluoikeus. Pisteet ryhmäsijoituksista tulevat kansallisen (KR) näyttelyn 
mukaan. 

- Suomen Kääpiökoirayhdistyksen (SKKY) erikoisnäyttelystä BIS-pentu sijoituksista pisteet 
tulevat KV-näyttelyn ryhmäsijoituspisteiden mukaan. 

- Neljä (4) parasta tulosta huomioidaan. 
 

VUODEN KASVATTAJA 
- Kasvattajan on oltava Suomen Pekingesikerho ry:n jäsen. Mikäli kennelnimellä on useampi 

haltija, myös kaikkien näiden tulee olla Suomen Pekingesikerho ry:n jäseniä. 
- Vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) pisteitä saanutta kasvattia vähintään kahdesta (2) eri 

yhdistelmästä lasketaan mukaan 
- Pisteet kunkin kasvatin enintään kuuden (6) parhaan näyttelysijoituksen yhteismäärän 

mukaisesti 
 
VUODEN JALOSTUSUROS- JA NARTTU 

- Vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) pisteitä saanutta jälkeläistä lasketaan mukaan 
- Pisteet kunkin jälkeläisen enintään kuuden (6) parhaan näyttelysijoituksen yhteismäärän 

mukaisesti 
- Yksi (1) yhdistelmä riittää = sama pentue 

 
TASAPISTEET 

- Jos useampi koira saa saman yhteispistemäärän, niin vähemmän näyttelyitä omaava koira 
asetetaan etusijalle 

- Jos näyttelyitä on sama määrä, niin korkeimman yksittäisen pistemäärän saanut koira 
asetetaan etusijalle 



- Jos useampi koira saa saman yhteispistemäärän, niin vähemmän näyttelyitä yhteensä kaikista 
näyttelyistä koko vuonna omaava koira asetetaan etusijalle. 

- Jos useampi kasvattaja päätyy samaan yhteispistemäärään, niin vähimmillä koirilla pisteet 
saanut kasvattaja asetetaan etusijalle 

- Jos jalostusuros- ja narttukilpailussa useampi koira päätyy samaan yhteispistemäärään, niin 
vähemmillä jälkeläisillä pisteet saanut koira asetetaan etusijalle 

 
 

 

Sijoitus Erikoisnäyttely KV NORD KR RN 

BIS-1 - 30 27 25 20 

BIS-2 - 28 25 23 18 

BIS-3 - 26 23 21 - 

BIS-4 - 24 21 19 - 

RYP-1 - 23 20 18 15 

RYP-2 - 22 19 17 14 

RYP-3 - 21 18 16 13 

RYP-4 - 20 17 15 12 

ROP 25 (pen ja vet 18) 14 12 10 8 

VSP 23 (pen ja vet 15) 12 10 8 6 

PU/PN2 19 10 8 6 4 

PU/PN3 17 8 6 4 2 

PU/PN4 15 6 4 2 1 

 

KV = kansainvälinen näyttely 
NORD = pohjoismainen näyttely 
KR = kansallinen kaikkien rotujen näyttely 

RN = ryhmänäyttely 


