
              Suomen Maine Coon – kissat ry 
 

VUODEN KISSA 2018 – ILMOITTAUTUMINEN 
 
Kissan nimi titteleineen:  

 
Omistajan nimi:   Puh:  

 
Osoite:   Sähköposti:  

 
Ilmoittaudun seuraavaan luokkaan:  
 

 Vuoden aikuinen uros    Vuoden nuori, uros        Vuoden veteraaniuros  
 Vuoden aikuinen naaras   Vuoden nuori, naaras     Vuoden veteraaninaaras  
 Vuoden kastraattiuros    Vuoden urospentu   
 Vuoden kastraattinaaras   Vuoden naaraspentu      

 
     

  
      Kissat joiden kohdalta      kasvattajaluokan pisteet      tarkastetaan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilmoittaudun seuraavaan luokkaan:  Vuoden siitosuros  Vuoden siitosnaaras  Vuoden kasvattaja 
 
Kasvattajanimi: 

 

VARSINAISET TULOKSET 

 Näyttely ja päivämäärä Tulos Pisteet  

1.         

2.        

3.        

4.     

5.     

 

VARATULOKSET 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.     

VARSINAISET TULOKSET  

 Kissan nimi Näyttely ja päivämäärä Tulos Pisteet  

1.          

2.         

3.         

4.      

5.      

  

VARATULOKSET  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.      

Kaavakkeen täyttö ohjeita: 
 
– Jokaiseen kilpailuluokkaan 
ilmoittaudutaan omalla kaavakkeellaan. 
– Kasvattajaluokkaan ilmoittautuvan ei 
tarvitse merkitä kissan nimeä yllä olevaan 
yhteystietokenttään, myös ylimmäinen 
taulukko jätetään tällöin täyttämättä 
– Täydennä ilmoittautumislomake 
koneella tai selkeästi tekstaten, listaten 
kaikki mukaan haluamasi 
näyttelytulokset. 
 
Lomakkeen palautus pistelaskijalle  
osoitteella:  
Maarit Palmén 
Alpikatu 9, 21200 Raisio  
tai sähköpostitse: 
chamberlain@kolumbus.fi 
 
Postileima kirjekuoressa pitää olla 
viimeistään 15.1.2019 ja sähköiset 
ilmoittautumiset pitää olla lähetettynä 
viimeistään 15.1.2019 klo 23.59. 
Myöhästyneet ja puutteellisesti täytetyt 
lomakkeen hylätään. 

mailto:chamberlain@kolumbus.fi


 SUOMEN MAINE COON -KISSAT RY VUODEN KISSA 2018 KILPAILU – OHJEET JA SÄÄNNÖT 

 

  Vuoden kissa kilpailun säännöt muuttuvat kasvattaja- ja siitosluokkien osalta. 

  Yhdistyksellä on lähes 70 kasvattajajäsentä. Vuosittain noin 10 kasvattajaa saa näyttelyyn  

  koottua kerralla viisi kasvattiaan tai 3 siitoskissansa jälkeläistä.  Kasvattaja- ja siitosluokkien  

  pistelaskentaa uudistetaan siten, että useammalla yhdistyksemme kasvattajajäsenellä on  

  mahdollisuus osallistua näihin luokkiin. 

Luokat 

Aikuinen uros, Aikuinen naaras, Kastraattiuros, Kastraattinaaras 

Viisi parasta näyttelytulosta, joista enintään kaksi on ulkomailta. Kotimaiset tulokset lasketaan lisäpisteineen mutta ulkomaisista 

tuloksista ei hyväksytä lisäpisteitä. 

Nuori uros ja naaras (luokka 11) ja Uros- ja naaraspentu (luokka 12), Veteraani 

Kolme parasta näyttelytulosta, joista enintään kaksi on ulkomailta. Kotimaiset tulokset lasketaan lisäpisteineen mutta 

ulkomaisista tuloksista ei hyväksytä lisäpisteitä. 

 

Siitosuros, Siitosnaaras, Kasvattaja (ilmoittautumiskaavakkeen alempi taulukko) 

Siitosluokissa lasketaan siitoskissan kolmen eri jälkeläisen kunkin paras näyttelytulos yhteen. Kotimaiset tulokset lasketaan 

lisäpisteineen, mutta ulkomaisista tuloksista ei hyväksytä lisäpisteitä. Tulosten ei tarvitse olla samasta näyttelystä ja enintään 

kaksi saa olla ulkomailta. Ilmoita siitoskissan jälkeläisten nimet, näyttely, päivämäärä, tulos ja pisteet. 

Kasvattajaluokassa lasketaan kasvattajan viiden eri kasvatin kunkin paras tulos yhteen. Kotimaiset tulokset lasketaan 

lisäpisteineen, mutta ulkomaisista tuloksista ei hyväksytä lisäpisteitä. Tulosten ei tarvitse olla samasta näyttelystä ja enintään 

kaksi saa olla ulkomailta. Ilmoita kasvattiesi nimet, näyttely, päivämäärä, tulokset ja pisteet. 

Tulosten tarkastaminen 

– Kotimaiset tulokset ja Omakissaan ilmoitetut ulkomaiset tulokset voidaan tarkistaa Omakissasta. 

– Mikäli ulkomailla saadut tulokset eivät ole omakissassa, tuloksista tulee lähettää linkki kyseisen näyttelyn tuloksiin tai kopio 

arvostelusetelistä, josta tulee käydä ilmi näyttelyn paikka ja aika, kissan nimi sekä arvostelutulos. 

– Varatuloksia huomioidaan kaikissa sarjoissa lisäksi niin paljon kunnes yksi ensimmäinen sija löytyy. Varatuloksissa saa olla 

tuloksia ulkomailta rajoittamaton määrä.  

– Kansallisen näyttelyn tuloksista hyväksytään vain luokissa 11 ja 12 saadut tulokset. 

Kissan ilmoittaminen kisaan 

Kissan omistaja ilmoittaa kissan kilpailuun ja hänen tulee olla Suomen Maine Coon – kissat ry:n jäsen 31.12.2018. 

 

Osallistujista ilmoitetaan kissan virallinen nimi, rekisterinumero, mihin kilpailuluokkaan osallistuu ja kyseisen luokan 

näyttelytulokset (näyttely, päivämäärä, tulos, pisteet). Lähettäjät saavat vastaanottokuittauksen sähköpostitse, kun 

ilmoittautuminen on vastaanotettu. 

 

Kisaan tulee ilmoittautua 15.1.2019 mennessä ja vuonna 2018 saaduilla tuloksilla. Postileima kirjekuoressa pitää olla viimeistään 

15.1.2019 ja sähköiset ilmoittautumiset pitää olla lähetettynä viimeistään 15.1.2019 klo 23.59. Myöhästyneet ja puutteellisesti 

täytetyt lomakkeen hylätään. Lomakkeen palautus pistelaskijalle osoitteella: Maarit Palmén, Alpikatu 9, 21200 Raisio tai 

sähköpostitse: chamberlain@kolumbus.fi 

Huom! Täytä oma lomake jokaisesta luokasta johon kissasi osallistuu, myös silloin kun sama kissa osallistuu useampaan eri 

luokkaan. Jos useampi kissa osallistuu samaan luokkaan, täytä jokaiselle osallistujalla oma lomakkeensa. 

 

Niiltä osin mitä ei näissä säännöissä ole toisin mainittu, noudatetaan pistelaskussa Suomen Kissaliiton pistelaskennan sääntöjä. 

https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2017/10/Nayttelysaannot_040917.pdf (sivu 52). 

Parhaat (sijat 1-3) kissat ja kasvattajat palkitaan erikseen ilmoitettavassa MCO -tapahtumassa vuoden 2019 aikana. 

1. sijan kissojen esittelyt (kuva ja sivun teksti) tulee toimittaa 11.2.2019 mennessä mainecoon.lehti@gmail.com 

ONNEA KISAAN! 

mailto:chamberlain@kolumbus.fi
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