
VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT NÄYTTELYIDEN OSALTA 
 
Alkaen 1.1.2020 (Titteleitä tarkennettu 2022) 
 
1. Kunkin Vuoden näyttelyhavannankoira –kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden 
aikana Suomessa järjestetyt viralliset näyttelyt. 
 
2. Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki ne havannankoirat, jotka ovat osallistuneet  
kyseisenä vuonna Suomessa järjestettyyn, Suomen Kennelliiton hyväksymään viralliseen  
näyttelyyn ja joiden omistajista ainakin yksi (kasvattajakilpailussa kasvattajista) on 
Havannalaiset ry:n jäsen. 
Mikäli omistaja/yksi omistajista liittyy jäseneksi kesken kilpailuvuoden, pisteet alkavat  
kertyä siitä päivästä lukien, kun jäsenmaksusuoritus on saapunut yhdistyksen tilille. Mikäli 
et halua osallistua kilpailuun, ilmoita asiasta osoitteeseen: 
tulokset.havannalaiset@gmail.com. 
 
3. Kilpailusarjat ovat:  
- Vuoden näyttelyhavannankoira –uros  
- Vuoden näyttelyhavannankoira –narttu  
- Vuoden näyttelyhavannankoira –urosveteraani  
- Vuoden näyttelyhavannankoira –narttuveteraani  
- Vuoden näyttelyhavannankoira –kasvattaja 
 
4. Kilpailijoiden pisteet lasketaan yhdistyksen toimesta korkeintaan seitsemästä parhaasta 
eri näyttelystä. Pistelaskennassa huomioidaan vain niiden näyttelyiden  tulokset, mitkä on 
ilmoitettu kokonaisuudessaan yhdistykselle laskentavuoden viimeiseen päivään 
mennessä. Yhden tuomarin arvostelu otetaan kunkin koiran/kasvattajan kohdalla 
huomioon vain kerran. 
 
5. Kilpailussa sijoitetaan eniten pisteitä saaneet koirat/kasvattajat sijoille 1-10. Mikäli 
samalle sijalle sijoitetaan useita saman pistemäärän saavuttaneita koiria, ohitetaan niin 
monta seuraavaa sijaa, kuin jaetulla sijalla on ylimääräisiä sijoittujia. 
 
6. Mikäli korkeimman pistemäärän on saavuttanut usea koira/kasvattaja, on palkinnon 
saaja se, jolla näistä on eniten keskinäisiä voittoja. Tässä vertailussa huomioidaan myös 
muut kuin pisteisiin vaikuttaneet seitsemän näyttelyä. Mikäli voitto ei ratkea näin, se 
arvotaan. 
 
7. Kunkin Vuoden näyttelyhavannankoira –kilpailun palkinnot jaetaan seuraavan vuoden 
yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Kaikille sijoittuneille annetaan 
kunniakirja. 
 
8. Vuoden näyttelyhavannankoira -uros ja -narttu-kilpailussa jaetaan pisteitä 
laatumaininnalla ”erinomainen” palkituille koirille seuraavasti: 
 
8.1. Paras uros/paras narttu sijoitus: 
 
1. 12 pistettä  
2. 10 pistettä  
3. 8 pistettä  



4. 6 pistettä 
 
8.2. Luokkasijoitus, mikäli koira ei ole sijoittunut PU/PN-kisassa: 
 
1. 4 pistettä  
2. 3 pistettä  
3. 2 pistettä  
4. 1 piste 
 
8.3. Lisäksi koirille, jotka ovat saaneet PU/PN-tai luokkasijoituksen (kohdat 8.1 ja 8.2)  
annetaan lisäpisteitä koiramäärän mukaan seuraavasti: 
 
- koiria 0-9, ei lisäpisteitä  
- koiria 10-19, 1 lisäpiste  
- koiria 20-29, 2 lisäpistettä  
- koiria 30-39, 3 lisäpistettä jne. 
 
Koiramäärään lasketaan vain näyttelyssä esitetyt juniori-, nuorten-, avoimen-, valio- ja  
veteraaniluokan koirat. 
 
8.4. ROP-koira saa yhden lisäpisteen, mikäli VSP-koira on valittu 
 
8.5. Laatumaininta ”erinomainen” 1 piste, ei lisäpisteitä koiramäärästä 
 
8.6. Ryhmäkilpailun sijoitus, jos näyttelyssä on arvosteltu kaikki sen ryhmän rodut, mihin  
havannankoira kuuluu; RYP1 +4, RYP2 +3, RYP3 +2 ja RYP4 +1 pistettä. 
 
8.7. BIS-kehän sijoitus kaikkien rotujen näyttelyissä; BIS1 +4, BIS2 +3, BIS3 +2 ja BIS4 +1 
pistettä. 
 
9. Vuoden näyttelyhavannankoira -uros- ja narttuveteraanikilpailussa jaetaan 
pisteitä laatumaininnalla ”erinomainen” palkituille veteraaneille seuraavasti: 
 
9.1. Erinomainen 1 piste 
 
9.2. Kukin omassa veteraaniluokassa esitetty ja voitettu koira 1 piste 
 
9.3. ROP-veteraani saa yhden lisäpisteen mikäli näyttelyssä on palkittu erinomaisella 
myös vastakkaisen sukupuolen veteraani 
 
9.4. BIS-kehän sijoitus: 
 
- Ryhmänäyttely: 
BIS1 +4, BIS2 +3, BIS3 +2 ja BIS4 +1 pistettä 
 
- Kaksipäiväinen kansallinen näyttely:  
BIS1 +5, BIS2 +4, BIS3 +3 ja BIS4 +2 pistettä 
  
- Kansainvälinen ja yksipäiväinen kansallinen näyttely:  
BIS1 +6, BIS2 +5, BIS3 +4 ja BIS4 +3 pistettä  



 
10. Vuoden näyttelykasvattajakilpailuissa jaetaan pisteitä kunniapalkinnon saaneille 
ryhmille seuraavasti: 
 
10.1. Kunniapalkinto (KP) 1 piste 
 
10.2. Kukin kyseisessä näyttelyssä esitetty ja voitettu havannankoira -ryhmä 1 piste 
  
10.3. BIS-kehän sijoitus: 
 
- Ryhmänäyttely BIS1 +4, BIS2 +3, BIS3 +2 ja BIS4 +1 pistettä 
 
- Kaksipäiväinen kansallinen näyttely: 
BIS1 +5, BIS2 +4, BIS3 +3 ja BIS4 +2 pistettä 
 
- Kansainvälinen ja yksipäiväinen kansallinen näyttely:  
BIS1 +6, BIS2 +5, BIS3 +4 ja BIS4 +3 pistettä 
 
11. ''Vuoden näyttelydebytantti' –palkinto 
  
Tämän saa se Suomessa ensimmäisen kerran rekisteröity koira, mikä on sijoittunut 
korkeimmalle vuoden näyttelyhavannankoira - uros kilpailussa sijoittumatta tässä 
kilpailussa aikaisemmin. Mikäli ko. koiran omistaja ei kuulu yhdistykseen, ei palkintoa 
luovuteta esineenä. 
 
12. "Näyttelykasvatti"-palkinto 
 
jaetaan kasvattajalle, jonka vähintään toisen polven Suomessa ensirekisteröity kasvatti on 
sijoittunut korkeimmalle vuoden näyttelyhavannankoira -kilpailussa. Mikäli kahden eri 
kasvattajan koirat ovat sijoittuneet samalle sijalle, verrataan näiden saavuttamia ko. 
sijoitukseen vaikuttaneita pisteitä ja enemmän pisteitä saaneen koiran kasvattaja saa 
palkinnon. Mikäli palkinnon saaja ei ratkea täten, verrataan ko. kasvattajien seuraavaksi 
parhaita kasvatteja, jotka täyttävätehdot jne. 
 
13. "Vuoden näyttelytulokas"-palkinnon 
 
saa se Suomessa ensimmäisen kerran rekisteröity koira, mikä on sijoittunut korkeimmalle 
vuoden näyttelyhavannankoira -narttu kilpailussa sijoittumatta tässä kilpailussa 
aikaisemmin. Kuitenkin ne nartut, jotka ovat täyttäneet 2 vuotta ennen kyseisen 
kilpailuvuoden alkua, eivät osallistu ”Vuoden näyttelytulokas” - kilpailuun. 
 
14. ”Vuoden näyttelypentu”-palkinto 
 
(alkaen 1.1.2008 päivitetty 6.2.2013/9.2.2013/1.1.2023) 
 

1. Palkinto jaetaan näiden sääntöjen mukaisesti 
 
2. Palkinto on esinepalkinto. 
 



3. Palkinnosta voivat kilpailla kaikki ne pennut, joiden omistajista ainakin yksi on 
Havannalaiset ry:n jäsen. Mikäli omistaja/yksi omistajista liittyy jäseneksi 
kesken kilpailuvuoden, pisteet alkavat kertyä siitä päivästä lukien, kun 
jäsenmaksusuoritus on saapunut yhdistyksen tilille. 
 
4. Kilpailun pisteet lasketaan virallisessa pentuluokassa (7 –9 kk) kilpailluista 
virallisista kaikkien rotujen näyttelyistä, rodun erikoisnäyttelyistä sekä 
ryhmänäyttelyistä. Mikäli vuodenvaihde ajoittuu pennun pentuajalle, siirretään 
pennun pisteet seuraavan vuoden pentukisaan. 
 
5. Pisteet lasketaan näyttelytulosten perusteella yhdistyksen pisteidenlaskijan 
toimesta ja palkinto luovutetaan voittajalle tai tämän/näiden valtuuttamalle 
edustajalle Havannalaiset Ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa. 
Yhdistys ei postita palkintoa voittajalle. 
 
6. Palkintoon lasketaan pisteitä 3 parhaasta näyttelystä ja kolmelta eri 
tuomarilta seuraavasti: 
 
6.1. Valittu vain ROP-pentu 1 piste 
 
6.2. Valittu ROP-ja VSP - pennut: 
ROP +2 pistettä  
VSP +1 pistettä 
 
6.3. Lisäksi pisteitä lasketaan kullekin osallistuneelle pennulle 1 piste / voitettu 
pentu, kuitenkin siten, että maksimimäärä lisäpisteille on 9 pistettä. ROP-pentu: 
yo. lisäksi piste/muut osallistuneet (max 9 p), VSP yo. lisäksi piste/voitetut 
saman sukupuolen edustajat, muut saavat 1 p / voitettu saman sukupuolen 
osallistunut. KP-palkinnosta pentu saa yhden pisteen. 
 
6.4. Lisäpisteitä lasketaan vain virallisessa pentuluokassa (7 –9 kk) kilpailleista 
pennuista. 
 
7. Vuoden Pentu -palkinto luovutetaan sille pennulle, jolla on suurin pistemäärä. 
Palkintoa ei postiteta voittajalle. 
 
8. Pisteiden mennessä tasan voittaja on se, jolla on enemmän pisteitä 
suomalaisilta tuomareilta. 
 
9. Mikäli edellisten perusteella voittajaa ei löydy, tasapisteissä olevat koirat 
merkitään voittajiksi ja palkinnon saaja arvotaan. 

 
15. Kaikilla rodun harrastajilla on mahdollisuus lahjoittaa tähän kilpailuun omia 
palkintojaan, mikäli niiden saavuttamiseksi asetetut ehdot eivät ole ristiriidassa tämän 
kilpailun kanssa.´ 
 
 


