
 

Vuoden Agilitypumi 
           

Vuoden Agilitypumi kilpailussa on yksi sarja. Pumit ry:n Vuoden 
Agilitypumi titteli myönnetään korkeimman kokonaispistemäärän 
saavuttaneelle pumille sukupuoleen ja kokoluokkaan katsomatta. 
 
Vuoden Agilitypumi kilpailuun voivat osallistua kaikki kilpailuvuoden 
aikana virallisiin agilityn yksilökilpailuihin Suomessa osallistuneet pumit, 
joiden omistaja on Suomessa asuva Pumit ry:n jäsen. Mikäli pumilla on 
useampi omistaja, on heidän kaikkien oltava Pumit ry:n jäseniä. Pumit ry:n jäsenyyden on täytynyt 
olla voimassa kilpailuvuoden loppuun asti.  
 
Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan ja eniten pisteitä kerännyt koira on voittaja. 
Huomioon otetaan koiran 10 parasta tulosta. Kaikki viralliset kokoluokat kisaavat yhdessä parhaan 
agilitypumin tittelistä. Tuloksien tulee olla 3-luokasta. Jos koirien pisteet menevät tasan, 
ratkaisevat kilpailuista saadut sijoitukset eli eniten 1. sijoja, 2. sijoja, 3. sijoja jne. voittanut koira 
voittaa kilpailun. Lisäpisteet tulee olla samoista kilpailuista kuin peruspisteet ja sijoituksissa 
huomioidaan vain 0-tuloksella saavutetut sijotukset. 
 
Jokainen osallistuja valitsee ja laskee itse tuloksensa valmiiksi. Tulokset lähetetään kilpailuvuotta 
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä jäsenjulkaisussa ja/tai internetissä ilmoitettuun 
osoitteeseen. Epäselvästi merkityt tulokset tai muuten epäselvät tulokset hylätään. Hylättyjä 
tuloksia ei voida korvata. 
 
Pumit ry palkitsee Vuoden Agilitypumin kunniakirjalla. Pumit ry:llä on Voittajat-kansio, johon 
Vuoden Pumi kilpailujen voittaneiden pumien omistajien tulee toimittaa puminsa tiedot ja 
valokuva. Kunniakirjat luovutetaan voittajille Pumit ry:n kevätkokouksessa, jossa Voittajat-kansio on 
nähtävillä.  
 
Palkinnosta kilpaillaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 aikana. Säännöt on päivitett 1.12.2019 ja 
9.5.2021. 
 
Sääntömuutosoikeus on yhdistyksen yleiskokouksella. Yhdistyksen hallituksella on kuitenkin oikeus 
korjata kirjoitus- ja kielioppivirheitä muuttamatta asiasisältöä.   
 
 
Peruspisteet 

Tulos  Pisteet 

0 10 

0,01-5 8 

5,01-10 6 

10,01-20 5 

 
 
 

Lisäpisteet  

Sijoitus 0-tuloksella Pisteet 

1. 8p. 

2. 6p. 

3. 5p. 

4. 4p. 

5. 3p. 

 
 



 

Agilityn SM-kilpailut 

Sijoitus Pisteet 

1. 25p. 

2. 20p. 

3. 15p. 

4.-10. 10p. 

Osallistuminen 5p. 

 
 
 
Pumit ry:n rotumestaruus 

Sijoistu  Pisteet 

1. 6p. 

2. 5p. 

3. 4p. 

Osallistuminen 3p. 

 
Agilityn maajoukkuekarsinnat 

Sijoitus Pisteet 

1. 30p. 

2. 25p. 

3. 20p. 

4.-10. 15p. 

Osallistuminen 10p. 

 
 
Piirinmestaruuskilpailut 

Sijoitus Pisteet 

1. 15p. 

2. 10p. 

3. 5p. 

 


