
Kello- ja mestaruuskilpailuissa jaettavat 

kiertopalkinnot 
 

Osallistuvien koirien tulee olla rekisteröity Suomeen. Palkintoja ei luovuteta Suomen 
ulkopuolelle. 

Laivakello 
Joukkueen tulokseksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan koiran tulos, 
Erikoisjäljelle (PAEJ) osallistuvan koiran pisteet kerrotaan kolmella. Mikäli koirakko ei 
saavuta koulutustunnusta lajissaan sen pisteitä ei huomioida joukkueen tulokseen. 
Joukkueiden järjestys määräytyy saavutettujen joukkuepisteiden mukaisesti. Pisteiden 
mennessä tasan voittaa se joukkue, jolla on korkein yhteenlaskettu maastopistemäärä 
(tässä tilanteessa huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna kahdella). Jos 
pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, voittaa se joukkue, jossa koirakolla on korkein 
yksittäinen lopputulos luokasta riippumatta (tässä tilanteessa huomioidaan 
erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna kolmella). Jos pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee 
joukkueen toiseksi parhaan koirakon tulos (PAEJ pisteet kerrottuna kolmella). 

Tsempparikello 
Joukkueen pisteiksi lasketaan kaikkien niiden koirakoiden pisteet, jotka eivät oikeuta 
koulutustunnukseen. Joukkueen pisteiksi lasketaan joukkueen kolmen (3) parhaan 
koiran pisteet, Erikoisjäljelle (PAEJ) osallistuvan koiran pisteet kerrotaan kolmella. 
Pisteiden mennessä tasan voittaa se joukkue, jolla on korkein yhteenlaskettu 
maastopistemäärä (tässä tilanteessa huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna 
kahdella). Jos pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, voittaa se joukkue, jossa koirakolla 
on korkein yksittäinen loppupistemäärä luokasta riippumatta (tässä tilanteessa 
huomioidaan erikoisjälkikoiran pisteet kerrottuna kolmella). Jos pisteet ovat edelleen 
tasan ratkaisee joukkueen toiseksi parhaan koirakon loppupistemäärä (PAEJ pisteet 
kerrottuna kolmella). Lahjoittanut Päijät-Hämeen alaosasto. 

Pirkon pytty 
Myöntämisperusteena Rottweilereiden Kello- ja Mestaruuskisan paras pistemäärä. 
Voimassa 1.1.2006 alkaen. 

Paras A-osa IPO 3 
Lahjoittanut IFR IPO MM2014 -joukkue. Alkaen 2015. 

Paras C-osa IPO 3 
Lahjoittanut IFR IPO MM2014 -joukkue. Alkaen 2015. 

Paras tulokas 
Paras pistemäärä ensimmäiseen PK-kokeeseen osallistuvista koirista. Alkaen 2009. 

Parhaat tottelevaisuuspisteet 
Alkaen 2009. 

 



Heizelwood-kiertopalkinto 
Paras Suomeen rekisteröity rottweiler, joka saavuttaa IPO3 rotumestaruuden 
Lahjoittanut kennel Heizelwood. Alkaen 2015. 

Kasvattajakiertopalkinto 
Sille kennelille, jonka koirakot saavuttavat suurimman pistemäärän. Huomioidaan niin 
tulokset kuin nekin pisteet, jotka eivät ole oikeuttaneet tulokseen. Lahjoittanut Kristiina 
Niemelä. Alkaen 2015. 

Kellokisojen paras veteraani 
Veteraaniluokan (yli 8-vuotta) koiralle, ja jos tulos jää saamatta niin pisteiden mukaan 
parhaimmalle. Alkaen 2013. 

Erikoisjäljen rotumestari -kiertopalkinto 
Paras voittajaluokan rottweiler, joka saa koulutustunnuksen FH2. Lahjoittaja: Niina 
Haataja. Alkaen 2017. 

Paras kansallisten lajien maasto 
Parhaat kansallisten lajien maastopisteet tehnyt koirakko. Tasapisteissä korkeampi 
koeluokka ratkaisee. Lahjoittaja: SRY Päijät-Hämeen alaosasto. Voimassa 1.3.2021 
alkaen. Muutettu 20.1.2022.  


