Rottweilerien TOKO-mestaruuskilpailun sääntö
1§ JÄRJESTÄMINEN
Rottweilerien TOKO-mestaruuskilpailut järjestetään vuosittain virallisena tottelevaisuuskokeena,
mikäli halukas järjestäjä löytyy. Koe voidaan järjestää vain rottweilereille tai kaikille roduille.
Järjestelyistä vastaa alaosasto,
jäsenkerho tai muu yhdistys SRY ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti.
2§ OSALLISTUMISOIKEUS
Mestaruuskilpailuihin on osallistumisoikeus kaikilla rekisteröidyillä rottweilereilla, jotka ovat
saavuttaneet ko. lajissa oikeuden kilpailla VOI-luokassa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Luokanvaihto VOI-luokasta EVL- luokkaan ilmoittautumisajan päätyttyä on mahdollista,
jos kokeen järjestäjä näin ilmoittaa. Mestaruuskilpailuihin osallistuva koira voi osallistua
myös TOKO-mestaruusjoukkueeseen, jos se on siihen nimetty. Mestaruuskilpailuun osallistuvan
koiran ohjaajan tulee olla Suomen Rottweileryhdistys ry:n- Finlands Rottweilerförening r.f jäsen.
3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN
Paremmuusjärjestys ratkaistaan TOKO-koesääntöjen mukaisesti. Parhaan tuloksen EVL-luokassa
saavuttanut koirakko on TOKO-rotumestari. Jos EVL-luokassa ei tule yhtään tulosta, mestaruuden
voittaa parhaan tuloksen
VOI-luokassa saavuttanut koirakko.
4§ TOKO-ROTUMESTARIN KIERTOPALKINTO
Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa koirakko, joka on voittanut rotumestaruuden. Voittaja
on velvollinen toimittamaan kiertopalkinnon seuraavan vuoden TOKO-mestaruuskilpailun
järjestäjille ko. kilpailupäivään
mennessä.

Rottweilerien TOKO-joukkuemestaruuskilpailun sääntö
1§ JÄRJESTÄMINEN
TOKO-joukkuemestaruuskilpailu on Suomen Rottweileryhdistyksen (SRY ry) alaosastojen ja
jäsenkerhojen välinen kilpailu. Kilpailu järjestetään vuosittain Rottweilerien TOKOmestaruuskilpailun yhteydessä. Joukkuekilpailuun voi osallistua TOKO:n kaikissa luokissa.
Alaosastoa tai jäsenkerhoa voi edustaa yksi tai useampi joukkue.
2§ OSALLISTUMISOIKEUS
Alaosastot ja jäsenkerhot nimeävät joukkueensa ja ilmoittavat ne. Joukkue koostuu yhdestä neljään
(1- 4)
rottweilerista ohjaajineen. Joukkueeseen kuuluvan koiran ohjaajan tulee olla Suomen
Rottweileryhdistyksen - Finlands Rottweilerförening r.f.jäsen.

3§ PAREMMUUSJÄRJESTYKSEN RATKAISEMINEN
Joukkueen tulokseksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koiran tulos. Pisteet lasketaan
seuraavan taulukon mukaisesti:
Luokka
ALO
AVO
VOI
EVL

Kerroin
1.6
1
1
1

Joukkueiden järjestys määräytyy saavutettujen joukkuepisteiden mukaisesti. Pisteiden mennessä
tasan voittaa se joukkue, jolla on korkein yksittäinen pistemäärä luokasta riippumatta. Jos
joukkuemestaruutta ei edelleenkään pystytä ratkaisemaan, voittaa se joukkue, jonka koirakot
kilpailevat ylemmissä luokissa.
4§ TOKOJOUKKUEMESTARUUSKIERTOPALKINTO
Kiertopalkinnon saa vuodeksi h a l t u u n s a alaosasto tai jäsenkerho, jonka joukkue on
voittanut TOKO- joukkuemestaruuden. Voittanut joukkue on velvollinen toimittamaan
kiertopalkinnon seuraavan vuoden
TOKO-mestaruuskilpailun järjestäjille ko. kilpailupäivään mennessä.

