
Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry 

Vuoden Perhoset – kilpailun säännöt

Vuoden Perhoset -kilpailu on Suomen Papillon- ja Phaleneyhdistys ry:n vuosikilpailu, jolla valitaan 
vuoden menestyneimmät rotujensa edustajat näyttelyissä, tottelevaisuuskokeissa ja agilityssä. 

Kilpailu jaetaan seuraaviin osiin:
• Vuoden Papillon
• Vuoden Phalène
• Vuoden Pentu
• Vuoden Veteraani
• Vuoden Jalostusperhonen
• Vuoden Kasvattaja
• Vuoden Agilityperhonen
• Vuoden Tokoperhonen
• Vuoden Rally-toko perhonen

KILPAILUN YHTEISET PERUSSÄÄNNÖT

1. Kilpailuun oikeutetut: Palkinnoista saavat kilpailla Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry:n 
jäsenten täysin omistamat Suomessa rekisteröidyt papillonit ja phalènet, jotka on kilpailuihin ilmoi-
tettu määräaikaan mennessä. (Yhteisomistus on sallittu, mikäli kaikki omistajat ovat yhdistyksemme 
jäseniä.)

2. Kilpailuihin ilmoitettujen koirien lukumäärää ei ole rajoitettu. Sama koira voi osallistua myös usei-
siin kilpailulajeihin, mutta se on ilmoitettava niihin jokaiseen erikseen.

3. Kilpailutuloksiin lasketaan vain Suomessa kyseisen kalenterivuoden aikana saavutetut näyttely ja 
koetulokset.

4. Vuoden parhaat koirat palkitaan kunniakirjoin yhdistyksen kevätkokouksessa. Kunniakirjojen 
lisäksi voidaan jakaa lahjoituksina saadut muut palkinnot voittajille lahjoittajien nimeämän palkinnon 
mukaisesti. Jos palkinnon saaja on estynyt tulemaan kokoukseen, voidaan kunniakirja postittaa pyyn-
nöstä (oletuksena tällöin ilman kehyksiä).

5. Vuoden paras on korkeimman pistemäärän saavuttanut koira. Mikäli pisteet menevät tasan, on 
voittaja se, jolla on vähemmän pisteisiin laskettuja kilpailutuloksia. Mikäli tämänkin jälkeen tulos 
on sama, ratkaisee parempi menestys yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa. Mikäli tulos on edelleen 
sama, ratkaisee vertailukilpailuissa osallistuneiden koirien suurempi määrä voittajan. Ja lisäksi huomi-
oidaan kilpailusarjan erityisohjeet pisteiden laskun osalta.

6. Kilpailija on velvollinen itse ilmoittamaan koiransa kilpailuun.

7. Pisteet lasketaan ja tarkastetaan hallituksen toimesta.
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KILPAILUKOHTAISET SÄÄNNÖT

Vuoden Papillon ja Vuoden Phalène  

Urokset ja nartut kilpailevat erikseen Vuoden Papillonuros ja Vuoden Papillonnarttu- tai Vuoden 
Phalenèuros ja Vuoden Phalènenarttu - tittelistä. Kilpailuun lasketaan viidestä parhaasta näyttelystä 
kertyneet pisteet. Yhdistys julkaisee kunkin kisan 10 parhaan luettelon. Eniten kullakin listalla pisteitä 
kerännyt koira on vastaavan listan mukaisesti Vuoden koira ja palkitaan kunniakirjoin. Vuoden Papil-
lon ja Vuoden Phalène -kilpailuissa pisteet lasketaan erillisen taulukon mukaan. 

Vuoden Pentu

Sekä uros- että narttupennut kilpailevat samasta Vuoden Pentu -tittelistä. Pisteitä kertyy virallisten 
kilpailujen yhteydessä järjestetyistä pentuluokista sekä erikseen järjestetyistä pentunäyttelyistä. Kilpai-
luun lasketaan viidestä parhaasta näyttelystä kertyneet pisteet. Yhdistys julkaisee 15 parhaan luettelon. 
Korkeimmalle sijoittunut papillon on Vuoden Papillon Pentu, ja vastaavasti korkeimmalle listassa 
sijoittunut  phalène on Vuoden Phalène Pentu. Niissä kaksipäiväisissä näyttelyissä, joissa molempien 
päivien parhaat pennut kilpailevat keskenään Best in Show -tittelistä, lasketaan pisteet yksipäiväísen 
näyttelyn pisteiden mukaan. Muutoin pisteet määräytyvät erillisen pentupistetaulukon mukaan.

Vuoden Veteraani

Sekä uros- että narttuveteraanit kilpailevat samasta Vuoden Veteraani- tittelistä. Pisteitä kertyy vain 
virallisten kilpailujen yhteydessä järjestetyissä veteraaniluokista. Kilpailuun lasketaan viidestä par-
haasta näyttelystä kertyneet pisteet. Yhdistys julkaisee 15 parhaan luettelon. Korkeimmalle sijoittunut 
papillon on Vuoden Papillon Veteraani, ja vastaavasti korkeimmalle listassa sijoittunut phalène on 
Vuoden Phalène Veteraani. Pisteet määräytyvät samalla tavalla kuin pennuillakin erillisen veteraani-
pistetaulukon mukaan.

Vuoden Jalostusperhonen

Vuoden Jalostusperhosille pisteet kertyvät sekä jälkeläisten että jälkeläisryhmien saavuttamista tulok-
sista. Kilpailussa huomioidaan vähintään yksi enintään kolme jälkeläisryhmän tulosta, sekä kultakin 
jälkeläisryhmässä esitetyltä jälkeläiseltä enintään kaksi parasta näyttelytulosta. Jälkeläisten tulee olla 
vähintään kahdesta eri pentueesta ja yhteistulokseen lasketaan korkeintaan kahdeksan parasta yksi-
lötulosta. Yhdistys julkaisee 15 parhaan jalostusperhosen listan. Korkeimmalle sijoittunut papillon 
on Vuoden Jalostuspapillon. Vastaavasti palkitaan korkeimmalle sijoittunut phalène Vuoden Jalos-
tusphalènena.

Vuoden Kasvattaja
 
Vuoden Kasvattajalle pisteet kertyvät viidestä parhaasta kasvattajaryhmän tuloksesta. Kasvattajaryh-
mien koostumus voi vaihdella. Yhdistys julkaisee 10 parhaan kasvattajan listan. Korkeimmalle sijoit-
tunut papillonkasvattaja on Vuoden Papillonkasvattaja ja vastaavasti korkeimmalle sijoittunut phalè-
nekasvattaja on Vuoden Phalenèkasvattaja.
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Vuoden Agilityperhonen XS ja S

Vuoden Agilityperhonen -kilpailussa on kaksi sarjaa agilityperhosille: XS (pikkumini) ja S (mini). 
Saadakseen pisteitä mestaruuskilpailuista Vuoden agiperhoset -kilpailussa on osallistuttava siihen 
kokoluokkaan (sarjaan), missä on mestaruuden voittanut. Eniten pisteitä saanut pikkumini-luokan 
papillon/phalène on Vuoden Agilityperhonen XS ja eniten pisteitä saanut mini-luokan papillon/phalè-
ne on Vuoden Agilityperhonen S. Kilpailussa huomioidaan koiralta 10 parasta (suurimmat pisteet 
tuottavaa) virallista tulosta ja mahdolliset lisäpisteet, jotka molemmat voivat olla sekä pikkumini- että 
miniluokasta, ja lisäksi mestaruuspisteet. Mestaruuskilpailuista koira saa pisteitä vain osallistuessaan 
mestaruuskilpailun kokoluokkaa vastaavaan sarjaan Vuoden Agilityperhonen -kilpailussa. Mikäli pis-
teet menevät tasan, on voittaja se, jolla on kuluneella vuodella suurempi nolla-tulosprosentti (nollien 
lukumäärä/starttimäärä). Mikäli tämänkin jälkeen tulos on sama, ratkaisee paremmuuden triplanolli-
en lukumäärä tai edelleen tuplanollien lukumäärä. 

Vuoden Tokoperhonen

Vuoden Tokoperhoselle pisteet lasketaan viidestä parhaasta virallisesta Suomessa järjestetystä tottele-
vaisuuskokeen tuloksesta erillisen pistetaulukon mukaisesti. Mikäli pisteet menevät tasan, on voittaja 
se, jolla on mukaan laskettu vähemmän kilpailuja, mikäli senkin jälkeen tilanne on tasan, on voittaja 
se, jolla on enemmän 1-tuloksia, jos tilanne on edelleen tasan, on voittaja se, jolla on suurempi yk-
sittäisen kilpailutuloksen pistemäärä. Jos tämänkään jälkeen paremmuus ei ratkea, palkitaan saman 
tuloksen saaneet koirat yhdessä. Yhdistys julkaisee 10 parhaan tokoperhosen listan. Sekä papillonit 
että phalènet kilpailevat samasta tittelistä erittelemättä.

Vuoden Rally-tokoperhonen

Vuoden Rally-tokoperhoselle pisteet lasketaan virallisissa Suomessa järjestetyistä kilpailuista. Kilpai-
lussa huomioidaan koiralta 10 parasta (suurimmat pisteet tuottavaa) tulosta. Mikäli pisteet menevät 
tasan, on voittaja se, jolla on vähemmän pisteisiin laskettuja kilpailutuloksia

Sääntöjä on päivitetty vuosikokouksissa 2018 ja 2015.


