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1. Kunkin Vuoden Junior Handler – kilpailun kilpailukausi on kalenterivuosi.  
2. Kilpailu käsittää kalenterivuoden aikana Suomessa järjestettyjen virallisten näyttelyiden yhteydessä pidetyt 

Junior Handler -kilpailut. 
3. Kilpailuun osallistuvat ne junior handlerit, jotka ovat osallistuneet kyseisenä vuonna Suomessa järjestettyyn, 

Suomen Kennelliiton hyväksymän näyttelyn yhteydessä pidettyyn Junior Handler -kilpailuun ja joka on 
Havannalaiset ry:n jäsen. Mikäli jäseneksi liitytään kesken vuoden, pisteet alkavat kertyä siitä päivästä lukien, 
kun jäsenmaksusuoritus on saapunut yhdistyksen tilille.  

4. Kilpailusarjoja on yksi, pisteet lasketaan oman ikäluokan sijoituksesta.  
5. Kilpailijat ovat itse velvollisia ilmoittamaan saavutetut tulokset yhdistyksen tulosvastaavalle kilpailuvuotta 

seuraavan tammikuun 15. päivään mennessä. 
6. Kilpailijoiden itsensä ilmoittamat pisteet lasketaan yhdistyksen toimesta korkeintaan viidestä parhaasta 

kilpailusta.  
7. Yhden tuomarin sijoitus otetaan kunkin kilpailijan kohdalla huomioon vain kerran. Vähintään kolmen tuloksen 

täytyy olla saavutettu havannankoiralla. 
8. Vuoden Junior Handler - kilpailussa jaetaan pisteitä seuraavasti: 

8.1. Kansainvälinen näyttely 
8.1.1. Oman ikäluokan sarjassa sijoituksista 

8.1.1.1. 1. 14 pistettä 
8.1.1.2. 2. 12 pistettä 
8.1.1.3. 3. 10 pistettä 
8.1.1.4. 4.   8 pistettä 
8.1.1.5. 5.   6 pistettä 

8.1.2. Päivän paras kilpailun lisäpisteet (mikäli kilpailussa on ollut toisen ikäluokan kilpailija mukana). 
    Päivän paras, 1 (yksi) lisäpiste. 

8.2. Muut näyttely 
8.2.1. Oman ikäluokan sarjassa sijoituksista 

8.2.1.1. 1. 12 pistettä 
8.2.1.2. 2. 10 pistettä 
8.2.1.3. 3. 8 pistettä 
8.2.1.4. 4. 6 pistettä 
8.2.1.5. 5. 4 pistettä 

8.2.2. Päivän paras kilpailun lisäpisteet (mikäli kilpailussa on ollut toisen ikäluokan kilpailija mukana).     
   Päivän paras, 1 (yksi) lisäpiste. 

8.3. Lisäksi kilpailijoille, jotka ovat sijoittuneet ikäluokkansa kilpailussa, annetaan lisäpisteitä 
osallistujamäärän mukaan seuraavasti: 

8.3.1. osallistujia   0 -  9 ei lisäpisteitä 
8.3.2. osallistujia 10 - 19  1 lisäpiste 
8.3.3. osallistujia 20 - 29  2 lisäpistettä 
8.3.4. osallistujia 30 - 39  3 lisäpistettä  
8.3.5. jne. 
Osallistujamäärään lasketaan oman ikäluokan kilpailuun osallistuneet Junior Handlerit. 

9. Kilpailussa sijoitetaan eniten pisteitä saaneet kilpailijat sijoille 1-3. Mikäli samalle sijalle sijoitetaan useita 
saman pistemäärän saavuttaneita Junior Handlereita, ohitetaan niin monta seuraavaa sijaa, kuin jaetulla 
sijalla on ylimääräisiä sijoittujia. 

10. Mikäli korkeimman pistemäärän on saavuttanut usea kilpailija, on kiertopalkinnon saaja se, jolla on eniten 
ikäluokkansa voittoja. Tässä vertailussa huomioidaan myös muut kuin pisteisiin vaikuttaneet viisi näyttelyä. 
Mikäli voitto ei ratkea näin, se arvotaan. 

11. Kunkin Vuoden Junior Handler –kilpailun palkinnot jaetaan seuraavan vuoden yhdistyksen sääntömääräisessä 
kevätkokouksessa. Kaikille sijoille 1 – 3 sijoittuneille annetaan kunniakirja.  
Kilpailujen voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Kiertopalkintoa ei postiteta voittajalle. 

 
 
 


