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VUODEN EUROOPPALAINEN 2019 

Kilpailussa ovat mukana Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n jäsenten omistamat eurooppalaiset. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa, ettei 
hänen omistamaansa kissaa oteta huomioon Vuoden eurooppalainen –kilpailussa häntä pyydetään ilmoittamaan 

asiasta Tarja-Leena Sillastolle sähköpostilla palkinnot@eurooppalaiskissat.fi viimeistään 10.1.2020. 
 

Kilpailusarjat, joiden tulokset otetaan Omakissa-järjestelmästä ilman lisäpisteitä ja joihin kissan omistajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa 

kissaansa: 

• Vuoden eurooppalainen aikuinen (3 parasta tulosta, varalla 2 seuraavaksi parasta tulosta) – valitaan erikseen naaras ja uros, mikäli 
vähintään 10 toista sukupuolta ja vähintään 5 vastakkaista sukupuolta edustavalla on kullakin vähintään 3 tulosta 

• Vuoden eurooppalainen kastraatti (3 parasta tulosta, varalla 2 seuraavaksi parasta tulosta) – valitaan erikseen kastraattinaaras ja 
kastraattiuros, mikäli vähintään 10 toista sukupuolta ja vähintään 5 vastakkaista sukupuolta edustavalla on kullakin vähintään 3 tulosta 

• Vuoden eurooppalaiset pennut ja nuoret (3 parasta tulosta, varalla 2 seuraavaksi parasta tulosta) 

• Vuoden eurooppalainen veteraani (3 parasta tulosta, varalla 2 seuraavaksi parasta tulosta) 

Kissan omistajan on huolehdittava siitä, että kissan kaikki näyttelytulokset (erityisesti ulkomaiset tulokset) löytyvät Omakissa- 

järjestelmästä viimeistään 10.1.2020. Tarvittaessa tuloskopion voi toimittaa palkintosihteerille. 
 

Kilpailusarjat, joiden tulokset huomioidaan omistajan tällä lomakkeella ilmoittamien tulosten1 mukaan (liitä kopiot tuloksista/tuloslistoista): 

Vuoden eurooppalaiskasvattaja (2 parasta tulosta 5 eri kasvatilta2) 
Vuoden eurooppalainen siitosuros (2 parasta tulosta 3 eri jälkeläiseltä3) 
Vuoden eurooppalainen siitosnaaras (2 parasta tulosta 3 eri jälkeläiseltä3) 

 
1) Vain yksi ulkomainen näyttelytulos kissaa ja siitosluokissa kissan kutakin jälkeläistä kohti samassa kilpailuluokassa 
2) Neljä tulosta kymmenestä on pitänyt saavuttaa kissan ollessa arvostelupäivänä alle 2-vuotias 
3) Kaksi tulosta kuudesta on pitänyt saavuttaa kissan ollessa arvostelupäivänä alle 2-vuotias 

 
 

Kissan nimi ja EMS-koodi (siitosluokka)     

Kasvattajanimi (kasvattajaluokka)    

Omistajan nimi ja osoite    

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite    

 
 

Kasvattaja/Siitosuros/Siitosnaaras – 1. kasvatin/jälkeläisen nimi ja syntymäaika: 

Järjestäjä Paikka Aika Näyttelyikä Tulos Pisteet4 

1   alle 2-v.   

2   alle 2-v.   

 
Kasvattaja/Siitosuros/Siitosnaaras – 2. kasvatin/jälkeläisen nimi ja syntymäaika: 
Järjestäjä Paikka Aika Näyttelyikä Tulos Pisteet4 

1   alle 2-v.   

2   alle 2-v.   

 
Kasvattaja/Siitosuros/Siitosnaaras – 3. kasvatin/jälkeläisen nimi ja syntymäaika: 
Järjestäjä Paikka Aika Näyttelyikä Tulos Pisteet4 

1   alle 2-v.   

2   alle 2-v.   

 
Kasvattaja – 4. kasvatin nimi ja syntymäaika: 
Järjestäjä Paikka Aika Näyttelyikä Tulos Pisteet4 

1   alle 2-v.   

2   alle 2-v.   

 
Kasvattaja – 5. kasvatin nimi ja syntymäaika: 
Järjestäjä Paikka Aika Näyttelyikä Tulos Pisteet4 

1   alle 2-v.   

2   alle 2-v.   

 

4) Kissaliiton pisteytysjärjestelmän mukaisesti, ei kuitenkaan näyttelykohtaisia lisäpisteitä. Pisteet yhteensä:    

 
 

Pyydän, että kissani/kissojeni tulokset otetaan huomioon Vuoden 2018 eurooppalainen-kilpailussa. 

 
Paikka ja päiväys                                                                                                                                                                                              

Ilmoittajan allekirjoitus    

Ilmoittautumislomake lähetetään osoitteella: Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, Tarja-Leena Sillasto, Porttikuja 5 C 145, 00940 
Helsinki tai sähköpostin liitteenä palkinnot@eurooppalaiskissat.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 10.1.2020. 
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