Vuoden kuvantaja-palkinto
Palkinto jaetaan 10:lle jäsenkasvattajalle, jotka seuraavan laskennan mukaan ovat sijoittuneet parhaiten.
Palkinnon pistelaskussa huomioidaan jakovuotta edeltävä vuosi (huom! laskentaohjeet). Palkinto jaetaan aina
muiden TopTen-palkintojen yhteydessä Havannalaiset ry:n vuosikokouksessa. Hallituksella on tarvittaessa
oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä. Ensimmäiseksi sijoittunut saa ilmaisen yhden sivun mainoksen
Havannalainen-lehteen sinä vuonna, kun palkinto jaetaan sekä kunniakirjan. Sijoille 2-10 sijoittuneille
jaetaan kunniakirjat.
Kilpailuun voivat osallistua vain kennelnimen omaavat pentueet ja koirat.
Palkinnon pistelasku:
Yhdistelmät:
1. Kasvattaja saa 9 pistettä jokaisesta jalostukseen käyttämästään koirasta, miltä on virallisesti kuvattu
lonkat, kyynärät (perinteinen tai INC) ja selkä (IDD). Kasvattaja voi siis saada maksimissaan
18p./yhdistelmä.
2. Kasvattaja saa 6 pistettä jokaisesta jalostukseen käyttämästään koirasta, miltä on kuvattu virallisesti
kaksi kohdassa 1. mainituista osa-alueista.
3. Kasvattaja saa 3 pistettä jokaisesta jalostukseen käyttämästään koirasta, jolta on virallisesti kuvattu
jokin kohdassa 1. mainituista osa-alueista.
Kasvatit:
1. Kilpailu koskee palkinnonjakoa edeltävää vuotta.
2. Kilpailussa huomioidaan kyseisellä ajanjaksolla 2-4 vuotiaana kuvatut kasvatit.
3. Kasvattaja saa 9 pistettä jokaisesta kasvatistaan, miltä on virallisesti kuvattu lonkat, kyynärät ( INC)
ja selkä (IDD).
4. Kasvattaja saa 6 pistettä jokaisesta kasvatistaan, miltä on virallisesti kuvattu kaksi kohdassa 1.
mainituista osa-alueista.
5. Kasvattaja saa 3 pistettä jokaisesta kasvatistaan, miltä on virallisesti kuvattu jokin kohdassa 1.
mainituista osa-alueista.
Yhdistelmistä ja kasvateista laskenta-aikana saaduista pisteistä lasketaan keskiarvot, mitkä sitten lasketaan
yhteen. Tämä keskiarvojensumma on se lukema, mikä määrittelee sijoittumisen kilpailussa. Laskenta
tapahtuu Kennelliiton Jalostustietojärjestelmän ja INCOC röntgenlausuntopalvelun rekisterin pohjalta.
Mikäli kasvattaja ei halua osallistua kilpailuun tulee hänen ilmoittaa siitä tuloslaskijalle, osoitteella:
tulokset.havannalaiset@gmail.com
Esimerkit laskennasta:
- Kasvattaja A:lla on ko aikavälillä 15 kasvattia, mistä kaksi on kuvattu kaikilta osin, yksi kahdelta osin ja
yksi yhdeltä osin. Pisteet ovat siis 27(9+9+6+3) jaettuna 15 = 1,8 pistettä.
Kasvattajalla B:llä on ko aikavälillä 5 kasvattia, mistä kaksi on kuvattu kaikilta osin, yksi kahdenta osin ja
yksi yhdeltä osin eli pisteet ovat siis 27(9+9+6+3) jaettuna 5 = 5,4
- Edellämainitujen sääntöjen pohjalta vuonna 2021 jaettavan palkinnon laskentaan osallistuvat vuosina
2016-2018 syntyneet, vuonna 2020 kuvatut kasvatit jne.
- Lisäksi kasvattaja saa 9 pistettä aina kun käyttää yhdistelmässään täysin kuvattua koiraa (jos molemmat on
kuvattu kaikilta osin kasvattaja saa siis 18 pistettä /yhdistelmä). Näistäkin lasketaan sitten keskiarvo eli xpistettä jaettuna laskentavuoden aikana rekisteröityjen yhdistelmien määrällä. Kasvattajalla syntyy vuoden
aikana 3 pentuetta, missä yhdessä on kuvattu molemmat vanhemmat kaikilta osin, yhdessä nartulta on
kuvattu lonkat ja yhdessä urokselta lonkat ja kyynärät. Pisteet olisivat (18+3+6)/3 = 9. Tämä keskiarvo

lisätään kasvateista saatuun keskiarvoon, mitkä sitten yhdessä antavat lopullisen pistemäärän sijoitusta
varten.
- Edellä mainitujen sääntöjen pohjaltajos palkinto jaetaan vuonna 2021, pisteet lasketaan vuoden 2020
aikana rekisteröidyistä pentueista.
Pisteiden laskijana toimii Ilkka Thomander.

