Käyttöjalostuspalkinnon säännöt (SSK:n hallituksen 1.6.2010 hyväksymät)
Käyttöjalostuspalkinnon tarkoitus on edistää hyvän ulkomuodon omaavien,
metsästysominaisuuksiltaan korkealuokkaisten mannermaisten kanakoirien jalostustyötä.
Palkinto annetaan sellaisille koirille, jotka ovat osoittaneet jättävänsä tällaisia jälkeläisiä.
Käyttöjalostuspalkinto jaetaan kultaisena, hopeisena tai pronssisena. Koiralle myönnetään sen
jälkeläisten saavuttamien tulosten osoittama korkein jalostuspalkinto. Aikaisemmin alemman
palkinnon saavuttanut koira voi myöhemmin saavuttaa korkeamman palkinnon, jos pisteitä
kertyy lisää. Palkinto jaetaan Saksanseisojakerhon vuosikokouksessa.
Palkinto myönnetään koiran omistajan anomuksesta, joka lähetetään jalostustoimikunnalle.
Jalostustoimikunta esittää palkinnot Saksanseisojakerhon hallitukselle hyväksyttäviksi.
Anomuksesta tulee ilmetä palkintoon oikeuttavat jälkeläiset, niiden koe- ja näyttelymenestys,
kokeen ja näyttelyn paikka ja aika, tuomari sekä pisteet jäljempänä olevan luettelon mukaisesti.
Anomuslomakkeita saa Saksanseisojakerhon kotisivuilta tai sihteeriltä. Palkinnon
saavuttamisen ehtona on, että palkittava koira on saanut vähintään 3. palkinnon näyttelyssä ja
että se on elossa saavuttaessaan palkintoon oikeuttavan pistemäärän.
Vähimmäisvaatimukset ovat:




Uroksella ja nartulla kultaisen käyttöjalostuspalkinnon raja on 54 p, laskettuna
korkeintaan yhdeksästä (9) jälkeläisestä, vähintään kahdesta (2) ja enintään
kolmesta (3) eri yhdistelmästä.
Hopeinen: uroksilla ja nartuilla vähintään 36 p, laskettuna korkeintaan kuudesta
(6) jälkeläisestä, vähintään kahdesta (2) ja enintään kolmesta (3) eri
yhdistelmästä.
Pronssinen: uroksilla ja nartuilla vähintään 18 pistettä, kun korkeintaan 3
jälkeläistä enintään 2 eri yhdistelmästä huomioidaan

Koiran ensimmäisen polven jälkeläisten saavutuksista annetaan pisteitä seuraavasti:
Koemenestys:





KÄYTTÖVALIO 10 pistettä
KAER VOI 1 8 pistettä
KAER AVO 1 5 pistettä
KAER AVO 2 tai NUO 1 3 pistettä

Näyttelymenestys



Sertifikaatti tai SA tai ERI 2 pistettä
AVO 1 , KÄY 1, NUO 1, JUN 1 tai EH 1 piste

Jokaisen jälkeläisen kohdalla huomioidaan ainoastaan korkeimman pistemäärän antava
saavutus kokeessa ja näyttelyssä. Käyttövalionarvo tulkitaan saavutetuksi sinä päivänä, jolloin
viimeinen käyttövalionarvoon oikeuttava tulos on saavutettu.
Ulkomailla saavutettujen koetulosten hyväksymisestä päättää Saksanseisojakerhon hallitus
tapauskohtaisesti.
Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Saksanseisojakerho ry:n hallitus.

KÄYTTÖJALOSTUSPALKINTOANOMUS
Anon koiralle Rek.no:___________/___

Nimi________________________________________

_____________________käyttöjalostuspalkintoa seuraavien jälkeläisten saavutusten perusteella.
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