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Osallistumisoikeus:  
Pyhä Birman Kissa ry Vuoden Birma -kilpailuun osallistuvan kissan on oltava rekisteröity Suomen Kissaliitto 
ry:n rekisteriin kilpailutulokset saavuttaessaan ja mukaan laskettavien näyttelytulosten on oltava Suomen 
Kissaliiton ry:n alaisista näyttelyistä. Mikäli kissalla on useampi omistaja, tulee vähintään yhden omistajan 
olla Pyhä Birman Kissa ry:n jäsen kuluneen vuoden aikana, jotta kissa voi osallistua kilpailuun. 
 
Osallistuminen kilpailuun:  
Kilpailuun osallistutaan yhdistyksen kotisivuilta löytyvän erillisen ilmoittautumisohjeen mukaan. 
Arvostelusetelikopioita ei tarvitse lähettää ilmoittautumisen liitteenä. Setelikopiot tullaan pyytämään 
tarvittaessa. 
 
Palkitsemisluokat: 
Palkitsemme erikseen aikuisen uroksen, aikuisen naaraan, kastraatti uroksen, kastraatti naaraan, 
nuoren/pennun, veteraanin, siitosuroksen, siitosnaaraan sekä kasvattajan. 
 
Laskutapa  
AIKUINEN: Viisi (5) varsinaista tulosta ja varatulokset kansainvälisistä näyttelyistä Suomessa. Huomioi, 
että varatuloksien määrää ei ole rajattu, eli niitä lasketaan tasapisteiden ollessa kyseessä mukaan 
paremmuusjärjestyksessä tulos kerrallaan kunnes piste-ero selviää. 
 
KASTRAATTI: Viisi (5) varsinaista tulosta ja varatulokset kansainvälisistä näyttelyistä Suomessa. Huomioi, 
että varatuloksien määrää ei ole rajattu, eli niitä lasketaan tasapisteiden ollessa kyseessä mukaan 
paremmuusjärjestyksessä tulos kerrallaan kunnes piste-ero selviää. 
 
NUORI: Kolme (3) varsinaista tulosta ja varatulokset kansainvälisistä tai kansallisista näyttelyistä 
Suomessa. Nuoren valintaan mukaan voidaan ilmoittaa tuloksia sekä pentu (näyttelyluokka 12) ja nuorten 
(näyttelyluokka 11) luokissa ansaituista tuloksista. 
 
VETERAANI: Kolme (3) varsinaista tulosta ja varatulokset kansainvälisistä tai kansallisista näyttelyistä 
Suomessa.  
 
Tuloksista saatavat pistemäärät:  
Kategorian paras (KPA, KPN, KPP, KPK)  130 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
Tuomarin paras (TP)     110 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
Värin paras (VP)     100 
CACS, CAPS, KM     97 
CAGCIB, CAGPIB     96 
CACIB, CAPIB      95 
CAC, CAP      93 
Excellent 1 (EX1)     90 
Excellent (EX)      88 
Oikein hyvä (OH)     76 
Hyvä (H)      61 
Diskaus, kaikki muutokset kissan rekisterikirjan 
EMS-koodiin (*) tai sukupuoleen   0 
(*) ei koske väriryhmien sisällä tapahtuvia muutoksia 
 
Pistelaskutaulukko vuoden veteraanin valintaan: 
Kategorian paras    25 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
1 (paras uros/naaras)    20 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
2    15 
3    10 
4    5 
 
 
Siitosluokka: Kolme (3) siitosluokka tulosta kotimaisesta näyttelystä kuluneelta vuodelta. 
 
Kasvattajaluokka: Kolme (3) kasvattajaluokka tulosta kotimaisesta näyttelystä kuluneelta vuodelta.       

Kasvattajaluokkapisteisiin otetaan huomioon vain pyhä birma rodun tulokset. 
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Pisteiden laskenta:  
Ensimmäiseksi lasketaan yhteen varsinaisten tuloksien pistemäärä, mikäli varsinaisten tuloksien  
jälkeen on tasatulos, lasketaan mukaan ensimmäinen varatulos ja mikäli tilanne on edelleen  
tasan, seuraava varatulos. Mikäli varsinaisten ja kaikkien varatuloksien jälkeen ei ole syntynyt  
kissojen kesken eroa, jakavat kissat sijoituksen.  

 
Hallituksella on päätösvalta epäselvien tuloksien hyväksymisen tai hylkäämisen suhteen. 


