
VUODEN KASVATTAJA, VUODEN VOITTAJA JA VUODEN PARAS PET-KANI KILPAILUIDEN 
SÄÄNNÖT JA PISTEIDEN LASKUTAPA (KM 4/2006, HK 14/2006 ja KM 3/2011, HK 3.7.2011)  
Koonnut: Tarja Parviainen 
 

 Näihin pisteisiin voidaan laskea mukaan vain Suomen kaniyhdistys ry:n sekä sen alajaostojen ja 
alayhdistysten näyttelyistä saadut pisteet. 

 Vuoden Kasvattaja- ja Vuoden Voittaja- pisteitä ei lasketa mistään erikoisnäyttelyistä, joilla 
tarkoitetaan vain tietyille roduille rajattuja näyttelyitä (esimerkiksi ainoastaan kääpiöroduille 
tarkoitettu näyttely). Näistä em. näyttelyistä otetaan kuitenkin pisteitä laskettaessa huomioon M- ja 
D- luokat, jos ne ovat avoimia kaikille roduille.  

 Vuoden Kasvattaja- ja Vuoden Voittaja- pisteet lasketaan em. näyttelyistä saatujen 
ulkomuotoarvostelujen perusteella. 

 Vuoden Paras Pet- kani pisteet lasketaan em. näyttelyistä saatujen pet- arvostelujen perusteella. 

 Kilpailuissa eniten pisteitä saanut kasvattaja, kani tai pet- kani voittaa kyseisen tittelin/kilpailun. 
 
 
VUODEN KASVATTAJA (KM 3/2008, HK 13.7.2008 ja KM 3/2011, HK 3.7.2011) 
 

 Kasvattajan on oltava Suomen kaniyhdistys ry:n jäsen ja sen hyväksymä kasvattaja, jolla on 
virallinen kasvattajanimi. Kasvattajanimen on oltava voimassa heti vuoden alusta eli pisteitä uusille 
vuoden aikana hyväksytyille kasvattajille ei lasketa taannehtivasti. 

 Kasvattajalla on oltava esittää jokaisesta kilpailuun mukaan laskettavasta rodusta em. näyttelyissä 
vuoden aikana vähintään kuusi (6) omaa kasvattia, joista jokainen on saanut vuoden aikana ainakin 
kerran 93 pistettä tai enemmän ulkomuotoarvosteluissa. Kasvattajan ei tarvitse kuitenkaan itse 
omistaa kaikkia em. kaneja. 

 Kasvattajan on esitettävä vuoden aikana hyväksytysti M- tai D-luokka jokaisesta kilpailuun mukaan 
laskettavasta rodusta. Kasvattajalla ei ole roturajoitusta eli kaikki kasvattajan rodut, joista on vuoden 
aikana esitetty hyväksytysti M- tai D-luokka ja tarvittava määrä omia kasvatteja riittävillä pisteillä, 
lasketaan erikseen mukaan kilpailuun. 

 Lasketaan yhteen kaikkien vuoden aikana 93 pistettä tai enemmän saaneiden kasvattien pisteet 
roduittain alla olevan taulukon mukaisesti ja jaetaan saadut kokonaispistemäärät niitä kerryttäneiden 
kasvattien lukumäärällä roduittain. 

 
93p 1p 
93,5p 1,5p 
94p 2p 
94,5p 2,5p 
95p 3p 
95,5p 3,5p 
96p 4p  jne. 

 
 
VUODEN VOITTAJA (KM 3/2008, HK 13.7.2008 ja KM 3/2011, HK 3.7.2011) 
 

 Kilpailuun osallistuvan kanin on oltava syntynyt Suomessa. Kilpailuun osallistuvan kanin ei tarvitse 
kuitenkaan olla omistajansa oma kasvatti.  

 Lasketaan jokaiselle kanille erikseen yhteen vuoden aikana em. näyttelyistä ulkomuotoarvosteluissa 
93 pistettä tai enemmän saadut pisteet kuten Vuoden Kasvattaja- kilpailussakin.  

 Lisätään em. pisteisiin kanin vuoden aikana saavutettujen BIS-sijoitusten perusteella pisteet alla 
olevan taulukon mukaisesti. 

 
BIS 1 7p 
BIS 2 6p 
BIS 3 5p 
BIS 4 4p 
BIS 5 3p 
BIS 6 2p 
BIS 7 1p 

 
 



VUODEN PARAS PET-KANI (KM 3/2006, HK 11/2006) 
 

 Luokkavoittajasijoituksista ei jaeta pisteitä kilpailussa. 

 Jokaisesta kunniamaininnasta kani saa kaksi (2) pistettä. 

 PPK–sijoituksista kani saa pisteitä alla olevan taulukon mukaisesti. 
 

PPK 1 15 p 
PPK 2 13 p 
PPK 3 11 p 
PPK 4 9 p 
PPK 5 7 p 
PPK 6 5 p 
PPK 7 3 p 


