
KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT  
 
YLEISTÄ  
 

• Pistelaskuissa huomioidaan Suomessa järjestetyt viralliset näyttelyt (näyttelyissä huomioidaan 
virallisiin luokkiin osallistuneet koirat) ja juoksukilpailut. Poikkeuksena tästä on Saluki Show, josta 
lasketaan pisteet näyttelykiertopalkintoihin.  

 
• Kilpailuihin osallistuvien koirien omistajien tulee olla Suomen Salukikerhon jäseniä. Palkinnot 

jaetaan vain viimeistään kyseisen vuoden kesäkuussa jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.  
 

• Kiertopalkinnot kiertävät ikuisesti, jollei niiden kohdalla ole toisin mainittu.  
 

• Palkinnon mahdollisista postituksen tai katoamisen tai rikkoutumisen aiheuttamista kuluista vastaa 
senhetkinen palkinnon haltija.  

 
• SSaK pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa näitä sääntöjä.  

 
• Palkintoesineitä seuraa valokuvakansio. Koiranomistaja täyttää kansion mallin mukaan. Salukikerho 

hankkii uuden kansion, kun edellinen täyttyy.  
 

• Juoksukiertopalkinnot (salukiaiheinen taulu valokuvakansioineen) toimitetaan Suomen Salukikerhon 
edustajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen palkinnon seuraavaa jakotilaisuutta.  

 
• Näyttelykiertopalkinnot (kiertopalkinto valokuvakansioineen) ja harrastekiertopalkinnot toimitetaan 

Suomen Salukikerhon edustajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kerhon kevätkokousta.  
 

• Näistä säännöistä ei tehdä poikkeuksia.  
 
 
 
1. JUOKSUKIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT  
 
VUODEN MAASTOJUOKSIJA  
 
Palkinto jaetaan vuosittain salukille, joka on saanut eniten pisteitä kauden virallisissa kilpailuissa seuraavan 
pistelaskun mukaan:  
 

• Pistelaskuun otetaan mukaan koiran viisi (5) parasta pistemäärää viidestä kilpailusta.  
 

• Pisteitä annetaan voitetuista (osallistuneista) koirista seuraavasti; jos osallistujia on 25 koiraa, niin 
voittaja saa 24p, toinen 23p jne.  

 
Jos kaksi koiraa saa saman pistemäärän, tulee voittajaksi se, joka on saanut tämän pistemäärän vähemmillä 
kilpailuilla. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on enemmän finaalisijoituksia. Jos 
edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on eniten ykkössijoja, sitten kakkossijoja, kolmossijoja jne. Jos 
tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on parempi sijoitus SM-maastoissa.  
 
Palkintoesine on salukiaiheinen taulu, jota seuraa valokuvakansio. Koiranomistaja täyttää kansion mallin 
mukaan. Vuoden Maastojuoksija -kiertopalkinnon on lahjoittanut Suomen Salukikerho ry. 
 



VUODEN RATAJUOKSIJA  
 
Palkinto jaetaan vuosittain salukille, joka on saanut eniten pisteitä kauden virallisissa kilpailuissa seuraavan 
pistelaskun mukaan:  
 

• Arvokilpailuina huomioidaan Suomenmestaruuskilpailut (SM), Kuninkuusjuoksut (JK), 
Maailmanmestaruuskilpailut (MM, Suomessa järjestetyt) Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM, 
Suomessa järjestetyt), Tähtisprintteri-kilpailut (TS) ja Salukikerhon ratajuoksun mestaruuskilpailut, 
joista pisteitä jaetaan sijoitusten perusteella seuraavasti:  

 
1. 20 p  4. 10 p  7. 4 p  
2. 16 p  5. 8 p  8. 2 p  
3. 12 p  6. 6 p  9. 1 p  

Lopulliseen pistelaskuun otetaan mukaan em. kilpailuista koiran kaksi (2) parasta pistemäärää. 
VMR (veteraanimestaruus)- ja kolmevuotiaille järjestettävästä Derby (DV)-kilpailusta jaetaan 
pisteitä kuten ei-arvojuoksukilpailuista.  

 
• Ei-arvojuoksukilpailuista otetaan pistelaskuun mukaan koiran viisi (5) parasta kilpailua. Pisteitä 

annetaan kilpailun (finaalin) koiramäärän ja sijoituksen mukaan seuraavasti:  
 

6 os.  5 os.  4 os.  3 os.  2 os.  
1.  6 p  5 p  4 p  3 p  2 p  
2.  5 p  4 p  3 p  2 p  2 p  
3.  4 p  3 p  2 p  1 p  
4.  3 p  2 p  1 p  
5.  2 p  1 p  

 
• Kauden 480 metrin nopeustilaston 15:LLE ensimmäiselle koiralle annetaan pisteitä seuraavasti: 

nopeustilaston 1. 15 pistettä, 2. 14 pistettä, 3. 13 pistettä jne.  
 
Jos kaksi koiraa saa saman pistemäärän, tulee voittajaksi se, joka on saanut tämän pistemäärän vähemmillä 
kilpailuilla. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla on ko. vuodelta parempi aika 480 metrin 
matkalta. Jos tämäkään ei ratkaise, katsotaan toiseksi paras aika jne., kunnes voittaja selviää.  
 
Palkintoesine on salukiaiheinen taulu, jota seuraa valokuvakansio. Koiranomistaja täyttää kansion mallin 
mukaan. Vuoden Ratajuoksija -kiertopalkinnon on lahjoittanut Suomen Salukikerho ry. 
 
 
  
2. NÄYTTELYKIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT  
 
VUODEN SALUKI  
 
Jokaisen koiran kohdalla huomioidaan viisi (5) parasta näyttelyä. Pisteitä saavat koirat, jotka sijoittuvat 
PU/PN-kehässä. Yksi piste aina voitettua koiraa kohden (samaa sukupuolta) kuitenkin niin, että ROP-koira 
saa nämä pisteet aina lukumäärältään suuremman sukupuolen mukaan. Eli jos uros on ROP ja paikalla on 24 
urosta ja 20 narttua, niin PU-1 saa 23p, PU-2 saa 22p jne. Jos taas narttuja onkin 28 kpl, PU-1 saa 27p, PU-2 
22p jne. ROP koira saa yhden (1) lisäpisteen. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille. 
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Suomen Salukikerho ry. 
 



VUODEN VETERAANI  
 
Vuoden Veteraani on se veteraanisaluki, joka on saanut eniten pisteitä Vuoden Saluki – kilpailussa ko. 
vuonna. Koiran tulee kerätä pisteet veteraaniluokasta. Vuoden Saluki -pisteiden lisäksi ROP-veteraani saa 8p 
ja VSP-veteraani 5p. ROP/VSP-veteraanipisteet koira saa, vaikka se ei sijoittuisi PU/PN-kehässä. BIS-
veteraanisijoitukset tuovat lisäpisteitä seuraavasti: BIS-1 20p, BIS-2 18p, BIS-3 16p ja BIS-4 14p. BIS-
veteraanipisteitä ei jaeta yhden rodun näyttelyissä. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-
salukille.  
Kiertopalkinnot on lahjoittanut Heli Perkkiö vuonna 1995.  
 
VUODEN KASVATTAJA  
 
Vuoden Kasvattaja on se salukikasvattaja, jonka enintään neljällä kasvatilla on suurin yhteenlaskettu 
pistemäärä Vuoden Saluki – kilpailussa ko. vuonna. Koirien täytyy olla vähintään kahdesta eri pentueesta. 
Lisäksi kasvattajakilpailuun osallistuvan kasvattajan tulee olla Suomen Salukikerhon jäsen. Kiertopalkinnon 
ovat lahjoittaneet Aila ja Jouko Huovinen vuonna 1995.  
 
VUODEN JALOSTUSKOIRA  
 
Vuoden Jalostuskoira on se saluki, jonka enintään neljällä jälkeläisellä on suurin yhteenlaskettu pistemäärä 
Vuoden Saluki – kilpailussa ko. vuonna. Koirien täytyy olla vähintään kahdesta eri pentueesta. Aramika´s 
Azimutin muistopalkinto jaetaan parhaalle jalostusurokselle ja Maleken muistopalkinto jaetaan parhaalle 
jalostusnartulle. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Stina Jalkanen vuonna 1995.  
 
VUODEN VOITOKKAIN SALUKI  
 
Jokaisen koiran kohdalla huomioidaan viisi (5) parasta näyttelyä. Vuoden Voitokkain Saluki -palkintoon 
lasketaan pisteet Vuoden Saluki -listalta. Vuoden Saluki -pisteiden lisäksi ROP saa 8p ja VSP 5p. Lisäksi 
tähän kiertopalkintoon lasketaan mukaan lisäpisteet RYP- ja BIS-sijoituksista seuraavasti (esim. BIS-2 saa 
18p, ei siis enää erikseen RYP-1 sijoituksesta 10p):  

RYP-1  10p   BIS-1  20p  
RYP-2    8p   BIS-2  18p  
RYP-3    6p   BIS-3  16p  
RYP-4    4p   BIS-4  14p  

BIS-pisteitä jaetaan ainoastaan kaikkien rotujen näyttelyissä, muista useamman rodun näyttelystä jaetaan 
vain RYP-pisteet. Jos saman henkilön omistamat koirat voittavat tämän palkinnon yhteensä viisi (5) kertaa, 
omistaja saa palkinnon omakseen. Kiertopalkinto jaetaan parhaalle salukille ja VSP-salukille. 
Kiertopalkinnot on lahjoittanut Chrisse Schrey-Grandell vuonna 1990.  
 
VUODEN NUORI  
 
Vuoden Nuori kilpailuun voi osallistua saluki, joka ko. vuonna täyttää enintään kaksi (2) vuotta. Pisteet 
lasketaan Vuoden Saluki – sääntöjen mukaan. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Chrisse Schrey-Grandell. 
Vuodesta 1998 lähtien on jaettu myös VSP-nuori kiertopalkintoa, jonka on lahjoittanut Sari Räsänen. 
 
TOP-SALUKI  
 
Jokaisen koiran kohdalla huomioidaan neljä (4) parasta näyttelyä. Pisteitä saa vain ROP-koira. Paikalla olleet 
(virallisissa luokissa) urokset ja nartut lasketaan yhteen ja siitä vähennetään yksi (1) piste eli voittaja itse. 
RYP- ja BIS- sijoitukset eivät anna lisäpisteitä.  
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kirsti Meriläinen vuonna 1973. Vuodesta 2003 lähtien on jaettu myös VSP-
TOP-saluki -kiertopalkintoa, jonka on lahjoittanut Sari Räsänen.  
 
 
 



3. HARRASTEKIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT  
 
JONIN MUISTOPALKINTO  
 
Pisteet lasketaan suoraan Vuoden Saluki-listalta ja Vuoden Rata- ja/tai Maastojuoksija listalta. Koiran tulee 
saada pisteitä sekä näyttely että juoksupuolelta. Jos koira on saanut pisteitä sekä radalta että maastoista, 
lasketaan ne kaikki pisteet yhteen näyttelypisteiden kanssa. Salukikerhon pisteenlaskijat laskevat pisteet, 
joten koirien omistajien ei tarvitse niitä laskea.  
Palkinto on lahjotettu Suomen Salukikerhon jaettavaksi vuosittain KANS & POHJ Mva El Hamrah Ibn-
Jagad Jonin muistoksi. Kiertopalkinnon ovat lahjoittaneet Sari ja Jorma Räsänen vuonna 1990.  
 
LEEVIN MUISTOPALKINTO  
 
Pisteet lasketaan samalla tavalla kuin Jonin muistopalkinto. Palkinnosta kilpailevat salukit, jotka täyttävät ko. 
vuonna korkeintaan kaksi vuotta.  
Palkinto on lahjoitettu Suomen Salukikerhon jaettavaksi vuosittain FIN & N Mva FIN Kva-m Khaireddin 
Sayidin muistoksi. Kiertopalkinnon ovat lahjoittaneet Tuulia Huhtala ja Pasi Soininen vuonna 2006. 
 
SVENSKA SALUKIRINGENIN KIERTOPALKINTO 
 
Palkinto annetaan salukille, jolla on vähiten pisteitä, kun vuoden loputtua lasketaan yhteen vuosilistojen 
sijoitukset jokaisesta seuraavista kolmesta aktiviteetista: näyttelyt, maastojuoksukilpailut ja 
ratajuoksukilpailut. Näyttelypisteet lasketaan ’Vuoden Saluki’ –listalta, maastojuoksupisteet ’Vuoden 
maastojuoksija’ –listalta ja ratajuoksupisteet ’Vuoden ratajuoksija’ –listalta. Salukin tulee olla mukana 
jokaisella listalla ja saada pisteitä jokaiselta listalta, muutoin ko. saluki ei ole mukana kilpailemassa 
kiertopalkinnosta. Jos jonakin vuonna yksikään saluki ei saa tuloksia jokaisesta kolmesta aktiviteetista (eikä 
siten yllä listoille), kiertopalkintoa ei jaeta ko. vuonna lainkaan. 
 
Kiertopalkinto on Per Nordahlin veistos ja mukana seuraa kansio, jossa voittaja esitellään. Kun kansio 
täyttyy, Suomen Salukikerho kustantaa uuden kansion. Palkinto kiertää ikuisesti. 
  
(Pisteidenlaskuohje esimerkin avulla: Amir on 2. näyttelylistalla, 5. maastolistalla ja 5. ratalistalla - 2+5+5 = 
12 pistettä. Shama on 10. näyttelyissä, 2. maastoissa ja 1. radoilla, eli 13 pistettä. Vähiten pisteitä saanut 
voittaa, ts. Amir. Huom! Jos on olemassa kaksi listaa, esimerkiksi näyttelylistat uroksille ja nartuille, täytyy 
ne ensin yhdistää yhdeksi listaksi pisteiden mukaan, jotta saadaan yksi sijoitus näyttelyjen osalta.) 
  
Palkinnon on lahjoittanut Svenska Salukiringen sen omana juhlavuotena ja Suomen Salukikerhon 
kongressivuotena 2008. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran kevätkokouksessa 2009 lahjoittajan toiveiden 
mukaisesti kongressivuoden 2008 eli kiertopalkinnon lahjoitusvuoden saavutuksista. 
 


