
 

Vuoden Pentu 

Vuoden Pentu kilpailussa on yksi sarja eli urokset ja nartut kilpailevat keskenään. 
Pumit ry:n Vuoden Pentu -titteli myönnetään korkeimman kokonaispistemäärän 
saavuttaneelle pumille. 

Vuoden Pentu -kilpailussa ovat mukana kilpailuvuoden aikana virallisiin näyttelyihin 
sekä Pumi Show’hun osallistuneet pentuluokassa kilpailleet pumit, joiden omistaja 
on Suomessa asuva Pumit ry:n jäsen. Mikäli pennulla on useampi omistaja, on 
heidän kaikkien oltava Pumit ry:n jäseniä. Pumit ry:n jäsenyyden on täytynyt olla voimassa kilpailuvuoden 
loppuun asti. 

Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta kotimaisen näyttelyn tulosta, joiden tulee olla kaikki eri 
tuomareilta. Yksi viidestä näyttelystä pitää olla Pumit ry:n Pumi Show tai Unkarinpaimenkoirat ry:n 
erikoisnäyttely. Muutoin pisteet lasketaan neljästä (4) parhaasta kotimaisesta näyttelystä. 

Kilpailuun osallistuvan pumin omistajat valitsevat ja laskevat itse tulokset 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. 

Jos kahdella tai useammalla pennulla on sama kokonaispistemäärä, voittaa se pentu, jolla on vähemmän 
näyttelyitä (eli kokonaispistemäärän kertymä on alle viidestä näyttelystä). Jos pisteet ovat edelleenkin samat, 
voittaa se pentu, jolla on enemmän ROP-PEN voittoja kv-näyttelyistä. Jos pisteet ovat edelleenkin tasan, 
voittaa pentu, jolla on parempi tulos Pumi Showsta edellyttäen, että näyttely on järjestetty kilpailuvuonna. 
Mikäli edelleen tulokset ovat tasan voittaja valitaan arvalla. 

Pumit ry palkitsee Vuoden Pennun 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. Sääntömuutosoikeus on yhdistyksen yleiskokouksella. 
Yhdistyksen hallituksella on kuitenkin oikeus korjata kirjoitus- ja kielioppivirheitä muuttamatta asiasisältöä. 

Sääntömuutos tehty 11.9.2021 ja ensimmäisen kerran päivitetyillä säännöillä kilpaillaan vuoden 
2022 tuloksilla. 

Pistetaulukko 

Tulos Pumit ry:n 
Pumi Show 

Unkarinpaimenkoirat ry:n 
erikoisnäyttely 

Muut Suomen Kennelliiton 
hyväksymät näyttelyt 

ROP-pentu 15p. 9p. 8p. 

VSP-pentu 10p. 8p. 7p. 

PEK 1 9p. 8p. 6p. 

PEK 2 8p. 7p. 4p. 

PEK 3 7p. 6p. 3p. 

PEK 4 6p. 5p. 2p. 

Huom. samassa näyttelyssä pentu voi saada pisteitä vain ROP-/VSP-tuloksesta tai PEK1-tuloksesta 

RYP 1 - - 4p. 

RYP 2 - - 3p. 

RYP 3 - - 2p. 

RYP 4 - - 1p. 

BIS 1 Pentu - 8p. 4p. 

BIS 2 Pentu - 7p. 3p. 

BIs 3 Pentu - 6p. 2p. 

Bis 4 pentu - 5p. 1p. 

 


