
 

 

Vuoden NN-kilpailu, mikä johti muutokseen... 

Pistelaskusääntöjen tarkastelu ja muutos syntyi tarpeesta saada kilpailusta tasapuolisempi ja samalla jännittävämpi. 
Norfolkin ja norwichin omistajat osallistuvat kiitettävän runsaasti omiin näyttelyihimme. Kiitos kaikille siitä! Näiden 
päivitettyjen sääntöjen tarkoitus on lisätä myös muihin näyttelyihin osallistumista. Pistelaskutaulukot on nyt jaettu 
kahteen osaan: Rotujärjestön omat näyttelyt ja Muut näyttelyt. Uusi kilpailuluokka on Vuoden Juniorikoira -kilpailu. 
Siihen johti osaltaan Kennelliiton 1.1.2022 voimaan astuneet juniorisertti säännöt. Veteraaneilta vaaditaan nyt myös 
omissa näyttelyissämme SA:n saaminen, jotta veteraanikoira voi olla ROP-VET tai VSP-VET. Näin on myös 
Kennelliiton näyttelyissä. Tekstiosat ovat lähes kaikissa kohdissa samat, eroja on pistetaulukoissa. 
Suurin muutos on, että rotujärjestön omista näyttelyistä on jätetty osallistumispisteet pois. Muissa näyttelyissä saa 
edelleen osallistujapisteet, joita voi saada korkeintaan 40:stä voitetusta koirasta = 20 pistettä.  

 
NN-kilpailun pistelaskusäännöt vuodesta 2022 alkaen 
Vuoden Norfolkin/Norwichinterrieri -kilpailu 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit 
sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen näyttelyissä saavutetut tulokset huomioidaan. Kiertopalkinnot ja 
palkintoesineet jaetaan vain Suomessa asuville koirille. Julkaistavalle listalle otetaan mukaan 30 parasta norfolkkia ja 
norwichia. Kuitenkin kaikkien vuoden aikana pisteitä keränneiden koirien pistemäärät vaikuttavat Vuoden 
kasvattaja- ja Vuoden jalostuskoira-kilpailuihin. Kilpailu käsittää kaikki kalenterivuoden aikana järjestetyt näyttelyt, 
mukaan lukien NN-Show ja virallinen erikoisnäyttely. Pentujen, kasvattajaluokkien ja jalostusluokkien osalta lisäksi 
Pikku NN-Show'n, sekä epäviralliset pentunäyttelyt. Näyttelyistä̈, joita ei automaattisesti lasketa mukaan, tekee 
hallitus erillisen päätöksen (näitä ovat mm. eri säännöillä kilpailtavat Euroopan- ja Maailman Voittaja –näyttelyt, jos 
edellä mainitut näyttelyt järjestetään Suomessa). Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta 
junioreilla, aikuisilla ja veteraaneilla sekä korkeintaan kolmeparasta tulosta (3) pennuilla. 

Pisteitä voi saada ainoastaan sijoittumalla vähintään neljän parhaan joukkoon paras uros - / paras narttu –luokissa. 
Pisteet lasketaan näyttelyssä saavutetun korkeimman sijoituksen mukaan. Kilpailussa huomioidaan enintään kuusi 
parasta tulosta. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaa koira, joka on saavuttanut pistemäärän vähemmällä kuin 
kuudella näyttelykäynnillä. Mikäli molemmilla on alle kuusi näyttelykäyntiä, pienempi kokonaisnäyttelymäärä 
voittaa. Jos molemmilla on yhtä monta näyttelykertaa, voittaa se, jonka yhden näyttelyn pistetulos on paras. Jos 
koirilla on yli kuusi näyttelykäyntiä ja yksittäisen näyttelyn suurin pistemäärä on sama, kilpailun voittaa koira, jonka 
koko vuoden näyttelykäyntimäärä on alhaisempi.  

Rotujärjestön omat näyttelyt 
HUOM! Omissa näyttelyissä ei tule lisäpisteitä osallistujamäärän perusteella, vaan taulukoiden mukaiset pisteet 
menestyksen mukaan. NN-Show’ssa kunniapalkinto (KP) vaaditaan jatkoon pääsyyn. 

 
Rotujärjestön omat näyttelyt, juniorit, aikuiset koirat ja veteraanit  

Sijoitus Erikoisnäyttely NN-Show 
BIS-1 35 30 
BIS-2 33 28 
PU/PN2 14 11 



PU/PN3 12 10 
PU/PN4 10 9 
ROP 20 18 
VSP 18 17 

 
Mikäli ROP koira (juniori, aikuinen ja veteraani) ei osallistu loppukilpailuun, se saa vain ROP pisteet. 

Rotujärjestön omat näyttelyt, pennut 

Sijoitus Erikoisnäyttely NN-Show Pikku NN-Show *) 
BIS-1 20 18 14 
BIS-2 18 16 13 
BIS-3   12 
BIS-4   11 
BIS-5   10 
BIS-6   9 
PUP/PNP2 12 10  
PUP/PNP3 10 8  
PUP/PNP4 8 6  
ROP-PENTU 16 14 6 
VSP-PENTU 14 12 4 

 
*) Pikku NN-Show’ssa pisteitä saavat vain pennut ja kunniapalkinto (KP) vaaditaan jatkoon pääsyyn. Ainoastaan ROP-
pennut kilpailevat BIS-sijoituksista. 
Mikäli ROP pentu ei osallistu loppukilpailuun, se saa vain ROP pisteet. 

 
Rotujärjestön omat näyttelyt, kasvattajat  

Sijoitus Erikoisnäyttely NN-Show Pikku NN-Show  
BIS-1  8 8 8 
BIS-2 7 7 7 
ROP-KASV 6 6 6 
KP 2 2 2 

 
Mikäli ROP kasvattajan ryhmä poistuu näyttelypaikalta ennen loppukilpailuja, kasvattaja saa vain ROP-
kasvattajapisteet. 

 
Rotujärjestön omat näyttelyt, jalostusuros/jalostusnarttu 

Sijoitus Erikoisnäyttely NN-Show Pikku NN-Show *) 
BIS-1  8 8 8 
BIS-2  7 7 7 
ROP-JÄLK 9 9 9 
KP 2 2 2 

 
Mikäli ROP jälkeläisryhmä poistuu näyttelypaikalta ennen loppukilpailuja, jalostusuros/narttu saa vain ROP-
jälkeläisryhmän pisteet. Sekä uros että narttu saavat Erikoisnäyttelyssä, NN-Show’ssa ja Pikku NN-Show’ssa 
esitetystä, kunniapalkinnolla palkitusta ryhmästä 2 lisäpistettä. 

 
 

Muut näyttelyt 



Muut näyttelyt, juniorit, aikuiset koirat ja veteraanit  

Pisteitä voi saada ainoastaan sijoittumalla vähintään neljän parhaan joukkoon paras uros - / paras narttu –luokissa. 
Pisteet lasketaan näyttelyssä saavutetun korkeimman sijoituksen mukaan. Kilpailussa huomioidaan enintään kuusi 
parasta tulosta. Pisteiden mennessä tasan, kilpailun voittaa koira, joka on saavuttanut pistemäärän vähemmällä kuin 
kuudella näyttelykäynnillä. Mikäli molemmilla on alle kuusi näyttelykäyntiä, pienempi kokonaisnäyttelymäärä 
voittaa. Jos molemmilla on yhtä monta näyttelykertaa, voittaa se, jonka yhden näyttelyn pistetulos on paras. Jos 
koirilla on yli kuusi näyttelykäyntiä ja yksittäisen näyttelyn suurin pistemäärä on sama, kilpailun voittaa koira, jonka 
koko vuoden näyttelykäyntimäärä on alhaisempi. Koska pistetaulukko on sama sekä junioreille, aikuisille että 
veteraaneille, jää ryhmän pisteet pois silloin kun näyttelyssä käydään vain esim. BIS-juniori tai BIS-veteraani kilpailu 
kaikkien rotujen kesken.  
Osallistujapisteitä voi maksimissaan saada 40:stä voitetusta koirasta = 20 pistettä.  

Rotukehässä saatavat pisteet, aikuiset koirat ja veteraanit  

ROP 6 pistettä + 0.5 x voitettujen koirien lukumäärä 
VSP  5 pistettä + 0.5 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä 
PU/PN2 4 pistettä + 0.5 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä 
PU/PN3 3 pistettä + 0.5 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä 
PU/PN4  2 pistettä + 0.5 x samaa sukupuolta olevien voitettujen koirien lukumäärä 

Sijoitus TerriEri KV NORD/KR RN 
BIS-1 20 30 20 14 
BIS-2 18 28 18 13 
BIS-3 16 26 16 12 
BIS-4 14 24 14 11 
RYP-1  22 12 10 
RYP-2  20 11 9 
RYP-3  18 10 8 
RYP-4  16 9 7 
ROP 6 6 6 6 
VSP 5 5 5 5 

PU/PN2 4 4 4 4 
PU/PN3 3 3 3 3 
PU/PN4 2 2 2 2 

 
HUOM! Lisäpisteet lasketaan näyttelystä saadun korkeimman tuloksen mukaan. Toisin sanoen näyttelyn BIS-4 saa 
vain BIS-4:n kohdalle merkityt pisteet eikä lisäksi RYP-1:n pisteitä. 
 

Muut näyttelyt, veteraanit 

Kilpailussa huomioidaan enintään kuusi parasta tulosta. Kilpailussa huomioidaan ROP- ja VSP- sekä BIS-
veteraanikilpailun tulokset. Muita sijoituksia veteraaniluokissa ei huomioida.  
Pisteet lasketaan näyttelyssä saavutetun korkeimman sijoituksen mukaan. Pisteiden mennessä tasan voittaa 
kilpailun koira, joka on saavuttanut pistemäärän vähemmällä kuin kuudella näyttelykäynnillä. Mikäli molemmilla on 
alle kuusi näyttelykäyntiä, pienempi kokonaisnäyttelymäärä voittaa. Jos molemmilla on yhtä monta näyttelykertaa, 
voittaa se, jonka yhden näyttelyn pistetulos on paras. Jos koirilla on yli kuusi näyttelykäyntiä ja yksittäisen näyttelyn 
suurin pistemäärä on sama, kilpailun voittaa koira, jonka koko vuoden näyttelykäyntimäärä on alhaisempi. 
Kilpailussa jaetaan lisäpisteet samoin kuin Muut näyttelyt, juniorit, aikuiset ja veteraanit -taulukon mukaan. Koira saa 
0,5 pistettä jokaista voitettua veteraaniluokan koiraa kohden.  
Veteraaniluokan koiran sijoittuessa rodun paras uros tai paras narttu –luokissa sen saamat pisteet huomioidaan 
Vuoden Norfolk /Norwich -kilpailussa.  

 



Muut näyttelyt, pennut 
Pisteitä voi saada vain ROP- ja VSP- sekä ROP-tulosta ylemmistä sijoituksista.  
Kilpailussa huomioidaan enintään kolme (3) parasta tulosta alla olevan taulukon mukaan korkeimman sijoituksen 
mukaan. 

Sijoitus Terri-Eri EPN KV KR/NORD RN 

BIS-1 20 20    
BIS-2 18 18    
BIS-3 16 16    
BIS-4 14 14    
RYP-1  13    
RYP-2  12    
RYP-3  11    
RYP-4  10    
ROP-PENTU 7 7 6 6 6 
VSP-PENTU 6 6 4 4 4 

 
Kilpailussa jaetaan lisäpisteet: 0,5 p jokaista voitettua pentuluokan koiraa kohden. 

 
Muut näyttelyt, juniorit (uusi kilpailu) 

Kilpailussa huomioidaan enintään kuusi parasta tulosta. Kilpailussa huomioidaan ROP- ja VSP sekä BIS-juniorikilpailun 
tulokset. Muita sijoituksia junioriluokissa ei huomioida. Pisteiden mennessä tasan voittaa kilpailun koira, joka on 
saavuttanut pistemäärän vähemmällä kuin kuudella näyttelykäynnillä. Mikäli molemmilla on alle kuusi 
näyttelykäyntiä, pienempi kokonaisnäyttelymäärä voittaa. Jos molemmilla on yhtä monta näyttelykertaa, voittaa se, 
jonka yhden näyttelyn pistetulos on paras. Jos koirilla on yli kuusi näyttelykäyntiä ja yksittäisen näyttelyn suurin 
pistemäärä on sama, kilpailun voittaa koira, jonka koko vuoden näyttelykäyntimäärä on alhaisempi. Kilpailussa 
jaetaan lisäpisteet Muut näyttelyt, juniorit, aikuiset ja veteraanit -taulukon mukaan. Lisäksi koira saa BIS-juniori 
pisteet niissä näyttelyissä, joissa ao. kilpailu järjestetään. Juniorikoira saa 0,5 p jokaista voitettua junioriluokan koiraa 
kohden. Junioriluokan koiran sijoittuessa paras uros- tai paras narttu –luokissa sen saamat pisteet huomioidaan 
Vuoden Norfolk/Norwich -kilpailussa. 

 
Muut näyttelyt, kasvattajat 

Vuoden kasvattaja -kilpailussa voivat kilpailla kasvattajat, jotka ovat vähintään kerran kilpailuvuoden aikana 
esittäneet virallisessa näyttelyssä, NN-Show’ssa tai PikkuNN-Show’ssa rodun parhaan (ROP) kasvattajaryhmän.  
Pisteitä kasvattajat saavat kasvattiensa saamien tulosten mukaan. Kasvattajalla on oltava vähintään neljä koiraa 
Vuoden NN-kilpailu listalla. Jos kasvattajalla on useampi koira Vuoden NN-kilpailu listalla, enintään neljän parhaan 
koiran pisteet huomioidaan. Yksittäisen kasvatin pistemäärä muodostuu korkeintaan koiran kuuden näyttelyn 
yhteispistemäärästä. Kasvattajan saama pistemäärä on kasvattien (4) yhteispistemäärä. Tämän lisäksi jokaisesta 
esitetystä, kunniapalkinnolla palkitusta ryhmästä saa 2 lisäpistettä ja BIS-KASV-sijoituksesta lisäpisteitä alla olevan 
taulukon mukaisesti. Pisteet saa kunkin näyttelyn korkeimman tuloksen mukaan. 

Sijoitus TerriEri KV NORD/KR RN 
BIS-1 10 20 18 12 
BIS-2 9 19 17 11 
BIS-3 8 18 16 10 
BIS-4 7 17 15 9 

ROP-KASV 6 6 6 6 
KP 2 2 2 2 



 
Muut näyttelyt, jalostusuros/-narttu  

Vuoden jalostuskoira -kilpailu järjestetään uroksille ja nartuille erikseen ja ne kilpailevat jälkeläistensä tuloksilla. 
Vuoden jalostusurokselta ja -nartulta vaaditaan vähintään neljän jälkeläisen tulokset kahdesta eri pentueesta. 
Jälkeläisten pisteet lasketaan Vuoden Norfolk/Norwich tai Vuoden Norfolk/Norwich pentu -kilpailusta. Jokaisen 
jälkeläisen enintään kuudesta (pennut kolmesta) näyttelystä saavuttamat yhteispistemäärät lasketaan yhteen. 
Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Koska muista näyttelyistä ainoastaan TerriEri -näyttelyssä voi enää esittää 
jälkeläisryhmän, saavat sekä uros että narttu kunniapalkinnolla palkitusta ryhmästä 2 lisäpistettä. Muut pisteet alla 
olevan taulukon mukaan. 
TerriEri näyttelyssä alla olevan taulukon ja korkeimman tuloksen mukaan. 

 

Sijoitus TerriEri 
BIS-1  10 
BIS-2  9 
BIS-3  8 
BIS-4 7 
ROP-JÄLK 6 
KP 2 

 

 

 

 

 

 


