
Vuoden Brittien valinta 
 
Kilpailuun voivat osallistua brittiläiset lyhytkarvakissat, joiden omistaja/omistajat ovat Suomen Brittikissat ry:n 
jäseniä (joiden kotipaikka on Suomessa kilpailutulosten saavuttamishetkellä). Kissojen (poikkeuksena 
tuontikissat) on oltava rekisteröityjä Suomen Kissaliiton rekisteriin kilpailutulokset saavuttaessaan. Ulkomaan 
tuontien kohdalla toimitaan siten, että pistelasku voidaan aloittaa siitä hetkestä lähtien kun kissa on 
muuttanut uuden omistajan luo Suomeen. Mikäli kissalla on useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien olla 
Suomen Brittikissat ry:n jäseniä (joko varsinainen tai perhejäsen).  
 
Valitaan erikseen vuoden brittiuros, brittinaaras, brittikastraattiuros, brittikastraattinaaras, brittinuori, 
brittiveteraani, brittisiitosuros, brittisiitosnaaras ja vuoden brittikasvattaja.  
 
Valittaessa “vuoden brittiurosta/ naarasta” ja “vuoden brittikastraattiurosta/brittikastraattinaarasta” huomioon 
otetaan 5 (viisi) kansainvälistä näyttelyä kotimaassa tai ulkomailla. Vähintään kolmen näyttelyn tuloksien 
tulee olla Suomesta. 
 
Valittaessa “vuoden brittinuorta” huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä näyttelyä 
kotimaassa tai ulkomailla. Vähintään kahden näyttelyn tuloksien tulee olla Suomesta. Laskennassa 
yhdistetään sekä nuorten että pentuluokassa saadut tulokset. 
 
Valittaessa “vuoden brittiveteraania” huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä näyttelyä 
kotimaassa. 
 
Siitoskissoilla ja kasvattajilla otetaan huomioon 3 (kolme) kansainvälistä näyttelyä kotimaassa.  
Mikäli kissalla on siitosluokka näyttelyssä, ja vähintään 3 (kolme) jälkeläisistä on brittejä, pisteisiin lasketaan 
vain brittien tulokset. Mikäli kissalla on siitosluokka näyttelyssä, mutta jälkeläisistä vähemmän kuin 3 (kolme) 
on brittejä, ei tätä tulosta huomioida lainkaan Suomen Brittikissat ry:n Vuoden siitoskissa-pisteisiin. 
Mikäli kasvattajalla on kasvattajaluokka näyttelyssä, ja vähintään 5 (viisi) on brittejä, pisteisiin lasketaan vain 
brittien tulokset. Mikäli kasvattajalla on kasvattajaluokka näyttelyssä, mutta kasvateista vähemmän kuin 5 
(viisi) on brittejä, ei tätä tulosta huomioida lainkaan Suomen Brittikissat ry:n Vuoden brittikasvattaja-pisteisiin. 
 
Tasatuloksen ollessa kyseessä ratkaistaan keskinäinen järjestys seuraavalla tuloksella, jota ei ole laskettu 
mukaan. Jos tulos tämän jälkeen on edelleen tasan, lasketaan seuraava tulos, jota ei ole laskettu mukaan. 
Jos tämän jälkeen tulos on tasan, jaetaan sija ko. kissojen kesken. Huolimatta siitä, montako lisätulosta 
lasketaan mukaan, “vuoden brittiurosta/brittinaarasta“ ja “vuoden brittikastraattiurosta/brittikastraattinaarasta“ 
valittaessa otetaan huomioon korkeintaan kaksi ulkomaista tulosta ja 
“vuoden brittinuorta“  valittaessa korkeintaan yksi ulkomainen tulos. 
 
Vuoden brittiuros/brittinaaras voi olla myös kastraatti, jos se on osallistunut leikkaamattomana näyttelyihin, 
joista pistelaskenta suoritetaan. Vuoden brittikastraattiuros/brittikastraattinaaras valitaan ainoastaan 
kastraattiluokkiin osallistumisen perusteella. 
 
Eri ryhmissä (leikkaamaton/kastraatti/nuori) saatuja pisteitä ei voi yhdistää. 
 
Pistelaskutaulukko vuoden brittiaikuisten, brittikastraattien ja brittinuoren valintaan: 
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 
WW        2 
SW        1 
 



Kissat jotka näyttelyssä saavuttavat TP- tai KP-tuloksen saavat näyttelykohtaisia lisäpisteitä seuraavasti: 
Luettelossa olevien kolmoskategoriaan ja kyseiseen kilpailuluokkaan ilmoitettujen kissojen lukumäärä/100. 
Lisäpisteet lasketaan siis erikseen aikuisille uroksille, aikuisille naaraille, kastraattiuroksille, 
kastraattinaaraille, nuorille ja pennuille. Lisäpistemäärät ilmoitetaan näyttelyluettelossa kahden desimaalin 
tarkkuudella. Lisäpisteitä laskettaessa ei huomioida niitä näyttelyyn ilmoitettuja rotuja, joita FIFe ei ole 
hyväksynyt tai kissoja, jotka kilpailevat vain tarkistus-, siitos- tai veteraaniluokissa (luokat 13x, 15 ja 17). 
 
Pistelaskutaulukko vuoden brittiveteraanin valintaan: 
Kategorian paras  25 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
1 (paras uros/naaras)  20 + näyttelykohtaiset lisäpisteet 
2   15 
3   10 
4     5 
WW     2 
SW      1 

Kissat, jotka näyttelyssä saavuttavat ‘Kategorian paras’ tai ‘paras uros/naaras’ -tuloksen saavat 
näyttelykohtaisia lisäpisteitä seuraavasti: Luettelossa olevien kolmoskategoriaan ilmoitettujen veteraanien 
lukumäärä/100. Lisäpistemäärä ilmoitetaan näyttelyluettelossa kahden desimaalin tarkkuudella. 
 
Kaikki kilpailuvuoden aikana kotimaisiin näyttelyihin osallistuneet Suomen Kissaliiton rekisteriin merkityt 
Suomen Brittikissat ry:n jäsenten omistamat brittiläiset osallistuvat automaattisesti Vuoden Britti-kilpailuun. 
Kissan omistaja voi halutessaan kieltää kissansa ottamisen mukaan kilpailuun ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
yhdistyksen sihteerille viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 5. päivään mennessä. 
 
Tulokset otetaan kaikkien näyttelyiden osalta kategoria- ja kilpailuluokkakohtaiselta www.catshow.fi:n 
ranking-listalta internetistä. Kissan omistaja on vastuussa kissansa totuudenmukaisten ulkomaisten tulosten 
toimittamisesta www.catshow.fi:n ylläpitäjälle. 
 
Tuloksien julkaiseminen ja parhaiden palkinta: 
Listaus Suomen Brittikissat ry:n parhaimmista kissoista julkaistaan vuoden ensimmäisessä Brittiposti-
jäsenlehdessä ja Suomen Brittikissat ry:n kotisivuilla kevään aikana. Voittajakissat palkitaan Suomen 
Brittikissat ry:n kevätkokouksen yhteydessä. 
 
 

http://www.catshow.fi:n

