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Hur man räknar erhållna poäng
Endast hundar placerade i bästa tik resp. bästa hanhundsklass erhåller poäng. Grundpoängen
beräknas på antal hundar slagna inom könet, valpar räknas inte. Man erhåller 1 poäng per slagen
hund upp till upp till 30 därefter ytterligare 1 poäng för var 10:e. BIR-hundens poäng beräknas på
totalt slagna inom rasen, om antalet inom könet understiger 30 hundar. Det räknas bara ett resultat
per domare och det är det resultat med den högsta poängen som tas med i beräkningen.
Strukna hundar räknas ej.
Man erhåller tilläggspoäng för följande placeringar:
BH/BT-4 2 poäng
BH/BT-3 3 poäng
BIG-4 2 poäng
BIS-4 2 poäng
BH/BT-2 4 poäng
BIG-3 3 poäng
BIS-3 3 poäng
BIM 7 poäng
BIG-2 4 poäng
BIS-2 4 poäng
BIR 10 poäng
BIG-1 5 poäng
BIS-1 5 poäng

Årets borzoi
De borzoier som har erövrat flest poäng baserat på max 5 antal utställningar placeras 1-10. Den hund
som har högst poäng är ”Årets borzoi”.
Årets avelshane/tik
Den sammanlagda summan av avkommans poäng, enligt ovan, räknas ihop och ligger till grund för
placeringen. Max 5 avkommors resultat räknas och dessa måste vara ur minst två kombinationer.
Placeringen för avelsdjuren är 1-10.
Årets uppfödare
Den sammanlagda summan av uppfödarens uppfödda hundar, enligt ovan, räknas ihop och ligger till
grund för placeringen. Max 5 hundars resultat räknas och dessa måste vara ur minst två
kombinationer. Placeringen för uppfödarna är 1-10.
Icke medlemmar
Hundar vars uppfödare och ägare inte är medlemmar i Borzoi-Ringen tas med i Tio I Topp. De
redovisas på klubbens hemsida, tidning och i Vinthund Klubbens Årsbok så som de andra. De erhåller
dock inga premier för sina resultat (Årets Borzoi tavla) eller speciell uppmärksamhet, såsom bild på
vinnande hund på framsidan av klubbens tidning etc.
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