
Vuoden Ragdoll -kilpailusäännöt (voimassa 1.1.2020->) 
 
Vuoden ragdoll –kilpailussa noudatetaan Suomen Kissaliiton Vuoden kissa- kilpailun sääntöjä, ellei toisin 
mainita. 
 
1. Osallistuminen  
 
Vuoden Ragdoll –kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomen Kissaliittoon rekisteröidyt ragdollit, joiden 
omistajat ovat tai ainakin yksi heistä on yhdistyksemme jäsen. Kilpailussa huomioidaan vain ne 
näyttelytulokset, jotka ovat saavutetut vähintään yhden omistajan jäsenyyden aikana. 
 
Omistajat ilmoittavat itse kissansa kilpailuun. Omistaja ilmoittaa kissan saavuttamat näyttelytulokset 
pisteidenlaskijoille muissa kilpailuluokissa paitsi perusluokissa ja Värin Paras-luokassa, joihin 
pisteidenlaskijat  hakevat tulokset omakissasta(#). Kilpailussa huomioidaan ainoastaan kotimaiset 
näyttelytulokset Suomen Kissaliiton alaisten rotukissayhdistysten järjestämistä kansainvälisistä tai 
kansallisista näyttelyistä. 

 

2. Kilpailuluokat 

             Perusluokat(#): 

- Vuoden bicolour naaras, uros, kastraattinaaras, kastraattiuros, nuori  

- Vuoden mitted naaras, uros, kastraattinaaras, kastraattiuros, nuori 

- Vuoden colourpoint naaras, uros, kastraattinaaras, kastraattiuros, nuori 

- Vuoden veteraani 

 

             Erikoisluokat: 

- Vuoden kasvattaja 

- Vuoden siitosnaaras 

- Vuoden siitosuros 

- Värin Paras (#) 

- Vuoden Ragdoll  

 

Vuoden uros, naaras, kastraattiuros ja kastraattinaaras valitaan kustakin kuvioinnista bicolour, 

colourpoint ja mitted erikseen. Valinnassa on huomioitavia näyttelytuloksia (luokissa 1-10) oltava vähintään 

viisi.  

 

Vuoden nuori valitaan kustakin kuvioinnista bicolour, colourpoint ja mitted erikseen. Valinnassa on 

huomioitavia näyttelytuloksia luokista 11 tai 12 oltava vähintään kolme.  

 

 

Vuoden veteraani (7 vuotta täyttäneet kissat) valinnassa on huomioitavia näyttelytuloksia oltava vähintään 

kolme.  
 
 
Siitoskissoilla on oltava kolmen eri jälkeläisen näyttelytulos. Yhden jälkeläisen tuloksen tulee olla saatu alle 
kaksivuotiaana. Siitoskissakilpailuun osallistuva kissa voi olla myös kastraatti. 
 
Kasvattajaluokkaan voivat osallistua kilpailuvuonna kasvattajan palvelumaksun maksaneet kasvattajat.. 
Kasvattajaluokassa on oltava viiden eri kasvatin näyttelytulos. Kahden kasvatin tuloksen tulee olla saatu alle 
kaksivuotiaana. Kilpailuvuoden aikana kasvatuskiellossa ollut kasvattaja ei saa osallistua 
kasvattajaluokkaan.  
 
 
 
Värin paras -luokassa otetaan huomioon kaikki vuoden aikana saadut Värin Paras (VP/BIV) tulokset.  
 
Vuoden Ragdoll -luokassa  on huomioitavia näyttelytuloksia oltava vähintään viisi. Eri luokista saatuja 
tuloksia voi yhdistää.  
 



Luokkiin voi osallistua vain jos on tarvittava määrä tuloksia ( 5 tai 3 luokasta riippuen). Varsinaisten tulosten 
lisäksi kaikkiin luokkiin voidaan ilmoittaa 2 varatulosta.  
 
Eri kilpailuluokkiin ilmoittaudutaan erillisillä nettilomakkeilla  
 
3. Laskennassa käytettävät pistemäärät 
 

Kategorian paras (KPA, KPK, KPN, KPP) + Värin paras (VP) 135

Kategorian paras (KPA, KPK, KPN, KPP) 130

Tuomarin paras (TP) + Värin paras (VP) 115

Tuomarin paras (TP) 110

Värin paras (VP) 100

CACS, CAPS, KM 97

CAGCIB, CAGPIB 96

CACIB, CAPIB 95

CAC, CAP 93

Excellent 1 90

Excellent 88
 

 
Tuloksia laskettaessa ei huomioida näyttelykohtaisia lisäpisteitä.  

 

4. Tulosten tarkastus ja pisteiden laskenta 

 

Pisteiden laskennan suorittavat kaksi yhdistyksen syyskokouksen tai hallituksen valitsemaa pisteiden 

laskijaa. Näyttelytulosten ilmoittamiseen tulee ensisijaisesti käyttää yhdistyksen kotisivuilla olevia 

lomakkeita.  Pyydettäessä pisteiden laskijat toimittavat paperilomakkeet niitä tarvitseville. 
 
Pisteiden laskijat ilmoittavat virheistä sähköpostitse lähettäjälle (vain kerran). Korjattu tieto tai uusi lomake on 
palautettava ilmoitettuun päivään mennessä, muuten virheellinen tulos hylätään.  Jos joku tulos hylätään, 
otetaan ensimmäinen varatulos mukaan varsinaisiin tuloksiin. Jos varatulosta ei löydy, koko lomake 
hylätään.  Vilpillisin keinoin saavutettu kilpailusijoitus mitätöidään ja mahdollisesti jo saatu palkinto tulee 
palauttaa. 

 
Tasatuloksen ollessa kyseessä ratkaistaan keskinäinen järjestys ensimmäisellä varatuloksella. Mikäli tulos 
tämän jälkeen on edelleen tasan, lasketaan seuraava varatulos. Mikäli tämänkin jälkeen tulos on tasan, 
jaetaan sija ko. kissojen kesken. Tasatuloksessa 1. sija jaetaan voittajien kesken ja seuraava palkittava sija 
on 3. tai vastaavasti edelleen. 

 


