
Vuoden paras agilityhavannalainen –kilpailun säännöt 

Alkaen 1.1.2010 

Tarkennus 17.10.2010 – kohtaan 3 (Luokanvaihdosta poistettu sana LUVA) 

1. Kilpailuun osallistuvan koiran omistajista ainakin yhden tulee olla Havannalaiset ry:n jäsen. 

Koiran kanssa kilpailevan henkilön tulee olla Havannalaiset ry:n jäsen. Kilpailuvuoden 

jäsenmaksun pitää olla maksettu säännöissä annettuun määräaikaan mennessä. 

2. Kilpailussa otetaan huomioon koiran viisi (5) parasta tulosta kalenterivuoden aikana 

järjestetyistä virallisista agilitykilpailuista, maximissaan kaksi tuloksista saa olla hyppyradalta. 

Koiran omistaja / ohjaaja ilmoittaa luotettavan selvityksen tuloksista pisteidenlaskijalle 

viimeistään kilpailuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, vaikka tuloksia 

olisikin aiemmin toimitettu yhdistyksen internet-sivuille ja lehteen. 

3. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti. Jokaisesta luokanvaihdosta saa kolme (3) 

lisäpistettä. SM-kilpailujen tai MM-karsintojen osallistumisoikeuden saavuttamisesta ko. 

vuoden kilpailuihin saa seitsemän (7) lisäpistettä. Lisäpisteitä saa myös avoimessa SMkilpailussa ja 

SM-kilpailussa sijoittumisesta. 

Agilityn pistetaulukko: 

1-luokka: 0 vp. = 7 p. 2-luokka: 0 vp. = 10 p. 

0,01 - 5,99 vp. = 5 p. 0,01 - 5,99 vp. = 7 p. 

6 -10,99 vp. = 3 p. 6 -10,99 vp. = 5 p. 

11-15,99 vp. = 2 p. 11-15,99 vp. = 3 p. 

16_ vp. = 1 p. 16_ vp. = 1 p. 

3-luokka: 0 vp. = 13 p. 

0,01 - 5,99 vp. = 10 p. 

6 -10,99 vp. = 7 p. 

11-15,99 vp. = 4 p. 

16_ vp. = 2 p. 



Lisäpisteet: 

Avoin SM-kilpailu (Finnish Open): SM-kilpailut: 

1. sija = 20 p. 1. sija = 30 p. 

2. sija = 16 p. 2. sija = 26 p. 

3. sija = 12 p. 3. sija = 22 p. 

4. sija = 8 p. 4. sija = 16 p. 

5. sija = 6 p. 5. sija = 14 p. 

6. sija = 4 p. 6. sija = 12 p. 

7. sija = 3 p. 7. sija = 10 p. 

8. sija = 2 p. 8.-12. sija = 8 p. 

13.-16.sija = 4 p. 

17.-20.sija = 2 p. 

Luokanvaihdosta +3 p. 

4. Eniten pisteitä saanut voittaa. Tasapisteissä voittajan ratkaisee ensisijaisesti kilpailuun 

ilmoitettujen nollatulosten lukumäärä ja toissijaisesti kilpailijan vuoden aikana saavutettujen 

nollatulosten kokonaismäärä. Näidenkin mennessä tasan voittaja ratkaistaan arpomalla. 

5. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa muuttaa näitä sääntöjä. Sääntömuutos astuu voimaan päätöstä 

seuraavan kalenterivuoden alussa. Sääntömuutoksesta tiedotetaan Havannalainen –lehdessä. 

 

 

 


