
Suomen Hovawart ry syyskokous 2019 
 
Paikka:  Skomarsin torppa, Ratsumiehenpolku 1, Vantaa  
Aika:  17.11.2019 klo 14.00 
 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaus  

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus 

7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-2022 (erovuorossa 3 jäsentä) 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 

10. Vuoden Rally-Tokohovawartin  sääntömuutos 

Ehdotus:  

VUODEN RALLY-TOKOHOVAWART 

 1. Vuoden Rally-Tokohovawart valitaan virallisissa rally-tokokilpailuissa kilpailleista koirista oheisen 
pistetaulukon mukaisesti. Pisteitä jaetaan koirakon viidestä parhaasta tuloksesta kalenterivuoden 
aikana.   
2. Mikäli kaksi tai useampi koira päättyy tasapisteisiin, ylemmässä luokassa kilpailuoikeuden omaava 
koira voittaa. Jos pisteet menevät tasan, voittaja on se, jonka ilmoitettujen tulosten koesuoritusten 
yhteenlaskettu pisteenmäärä on suurempi.  
3. Lisäpisteitä saa seuraavasti: koulutustunnus 3 p., valioituminen 10 p., rotumestari 5 p.  
 

 
 

11. Tokomestaruuskokeen sääntömuokkaus 

Ehdotus: 

TOKOMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT 

YLEISTÄ 

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa rekisteröidyillä hovawarteilla, jotka täyttävät Kennelliiton 
asettamat rokotus-, antidoping- ja jääviyssäännöt. Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Suomen  
Hovawart ry:n jäsen.  
Kilpailussa palkitaan Vuoden Tokomestari, jaetaan palkinnot kaikkien luokkien kolmelle parhaalle 
koiralle sekä joukkuekilpailun ja kasvattajajoukkuekilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle. 
Erityispalkintona palkitaan Vuoden Tulokas. 
Sekä yhdistyksen Tokomestarille että Tulokkaalle jaetaan kiertopalkinto. Tokomestari-kiertopalkinnon 
saa omakseen koirakko, joka voittaa kiertopalkinnon kolmannen kerran. Suomen Hovawart ry 
lahjoittaa uuden tokomestari-kiertopalkinnon. Tulokas-kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. 

Alokas-
luokka

Avoin
luokka

Voi�aja-
luokka

Mestari-
luokka

SM PiirM
(MES)

95 – 100p. 3p. 6p. 10p. 17p. 10p. 4p.
90 – 94p. 3p. 6p. 9p. 14p. 8p. 3p.
80 – 89p. 2p. 5p. 8p. 12p. 7p. 2p.
70 – 79p. 1p. 4p. 7p. 11p. 6p. 1p.



Kiertopalkinnot on toimitettava Suomen Hovawart ry:lle ennen seuraavan vuoden 
tokomestaruuskoetta. 
 
TOKOMESTARI 

Tokomestaruudesta kilpaillaan korkeimmassa luokassa (EVL) ja mestaruuden voittaa  
erikoisvoittajaluokassa parhaan hyväksytyn tuloksen tehnyt koira. Jos EVL:aan ei ole ilmoitettu koiria 
tai kilpailevat koirat ovat jääneet ilman tulosta, mestaruuden voittaa seuraavaksi korkeimmassa 
luokassa (VOI) kilpaileva, hyväksytyn tuloksen saavuttanut koira. Jos EVL- tai VOI-luokasta ei tule  
hyväksyttyä tulosta, tokomestaruutta ei jaeta. 
Mikäli useammalla koiralla on sama pistemäärä, osasuoritusten pisteet ratkaisevat seuraavasti: Koira, 
jolla on eniten 10 pisteen suorituksia, voittaa. Jos tämäkin menee tasan niin koira, jolla on eniten 9,5 
pisteen osasuorituksia, voittaa jne. Jos tällä menetelmällä ei mestaruuden voittajaa löydy, määrää 
tuomari uusittavat liikkeet, kunnes voittaja on löytynyt.  
 
JOUKKUEKILPAILU  

Joukkueeseen ilmoitetaan ennakkoon enintään neljä, vähintään kolme koiraa, kolmen eniten pisteitä  
saaneen koirakon tulokset lasketaan yhteen. Tulosten ei tarvitse olla hyväksyttyjä. 
Joukkueen kokoonpano ja vapaavalintainen joukkuenimi tulee ilmoittaa järjestäjälle ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Yksi koira voi osallistua vain yhteen joukkueeseen. 
Pisteiden yhteenlaskussa noudatetaan seuraavia kertoimia: Alokasluokan pisteet kerrotaan 1,4:llä,  
avoimen luokan 1,1:llä, voittajaluokan 1,15:llä ja erikoisvoittajaluokan 1,25:llä. Kertoimella 
muunnettujen pisteiden perusteella lasketaan paras joukkue. 
 
KASVATTAJAJOUKKUE 

Joukkueita ei ilmoiteta etukäteen, laskenta suoritetaan automaattisesti kilpailun päätyttyä.  
Joukkue koostuu yhden kasvattajan kasvateista ja joukkueen nimenä toimii kennelnimi, jos 
kennelnimeä ei ole, joukkuenimi on kasvattajan nimi. 
Joukkueeseen lasketaan enintään kolmen, vähintään kahden eniten pisteitä saaneen koiran  
tulokset, yksi koira ei voi muodostaa joukkuetta. Tulosten ei tarvitse olla hyväksyttyjä. 
Pisteiden yhteenlaskussa noudatetaan seuraavia kertoimia: Alokasluokan pisteet kerrotaan 1,4:llå, 
avoimen luokan 1,1:llä, voittajaluokan 1,15:llä ja erikoisvoittajaluokan 1,25:llä. Kertoimella 
muunnettujen pisteiden perusteella lasketaan paras joukkue.  
 
VUODEN TULOKAS 

Vuoden tulokas on parhaan hyväksytyn tuloksen tehnyt, samana vuonna kisauransa aloittanut koira. 
Koira voi kilpailla missä tahansa luokassa. 
Paras tulos lasketaan käyttäen seuraavia kertoimia: Alokasluokan pisteet kerrotaan 1,4:lla, avoimen 
luokan 1,1:llä, voittajaluokan 1,15:llä ja erikoisvoittajaluokan 1,25:llä. Kertoimella muunnettujen 
pisteiden perusteella valitaan Vuoden Tulokas. 
 
Ehdotuksen perustelu: 

Avoin luokka on uusilla säännöillä lähempänä voittajaluokkaa kuin alokasluokkaa, joten vaikeustason 
pitäisi näkyä myös pistelaskussa. Vanhoilla säännöillä alokasluokan kerroin oli 1, ja avoimen 1,25, ja 
tuolloin luokat olivat melkein samankaltaisia. Eroa oli silti avoimen luokan hyväksi 40 pistettä. Tällä 
sääntömuutoksella toivotaan myös hoffien innostuvan tavoitteellisemmasta kisaamisesta, eli että 
jatkaisivat myös alokasluokasta eteenpäin, jolloin saisimme koirakoita myös voittajaan ja 
erikoisvoittajaan ja rotumestaruus jaettua myös tulevina vuosina. 
 

  



12. Vuoden PK-hovawartin pistelaskun muokkaus 

Ehdotus:  

1. Vuoden PK-Hovawart valitaan virallisissa palveluskoirakokeissa kilpailleista koirista oheisen 
pistetaulukon mukaisesti.  Pistelaskussa huomioitavat tulokset on saatu Suomessa pidetyissä Suomen 
Palveluskoiraliiton virallisissa kokeissa (poikkeuksena Maailman-, Euroopan- ja Pohjoismaiden 
mestaruuskoe sekä Hovawartien IHF MM -kilpailu). Mukaan lasketaan kunkin koiran 5 parasta 
koetulosta. 
2. Tulospisteet lasketaan Suomen Kennelliiton Koiranetin tulostietojen perusteella. Mikäli tuloksissa 
on virheitä, tieto tulee ilmoittaa kirjallisesti Suomen Hovawart ry:n PK-vastaavalle viimeistään kyseistä 
vuotta seuraavan tammikuun 30. päivänä. Myös muualta kuin Suomesta saaduista tuloksista tulee 
ilmoittaa PK-vastaavalle.  
 3. Jokaisesta KVA-tittelistä saa 10 lisäpistettä. Mikäli koira kilpailee samalla koekaudella useammassa 
kuin yhdessä lajissa, jokaisesta lisälajista josta koira saa ko.kaudella tuloksen, koira saa 5 lisäpistettä. 
 4. Hovawartien rotumestaruuskilpailuista saadut lisäpisteet: 
• PK-mestari saa 10 pistettä, muut lajimestarit 5 pistettä.  
• FH-mestari saa 10 pistettä, muut sijoittuneet (2.-3.) 5 pistettä. 
5. Jos pisteet menevät tasan, ylemmässä luokassa kilpaileva koira voittaa. Jos koirat ovat samassa 
luokassa, voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia.  Jos tilanne on yhä tasan, sijoitus / Vuoden PK-
Hovawartin arvo jaetaan. 
 

 
 
6. Arvokilpailujen lisäpisteet (lisätään kyseisen kokeen tulospisteisiin) 

 

 Vuoden PK-Tulokas 
Vuoden PK-Tulokastittelin voittaa Vuoden PK-hovawartlistalla korkeimmalle sijoittunut, kisakautensa 
kuluvana vuotena aloittanut koirakko. Jos pisteet menevät tasan, ylemmässä luokassa kilpaileva koira 
voittaa. Jos koirat ovat samassa luokassa voittaa se, jolla on enemmän ykköstuloksia.  Jos tilanne on 
yhä tasan, Vuoden PK-Tulokastitteli jaetaan. 
 

  

TULOS 1-luokka 2-luokka (FH1) 3-luokka (FH2)
1-tulos (270-300p) / FH (90-100p.) 15 20 30
2-tulos (240-269p) / FH ( 80-89p ) 12 17 25
3-tulos (210-239p) / FH (70-79p) 10 15 20

SIJOITUS FCI MM IHF-MM PM SM PIIRM
1. sija 100p. 80p. 50p. 40p. 8p.
2. sija 80p. 60p. 40p. 30p. 6p.
3. sija 60p. 50p. 30p. 20p. 4p.
4. sija 50p. 40p. 25p. 18p.
5. sija 40p. 30p. 20p. 17p.
6. sija 35p. 25p. 17p. 16p.
7. sija 35p. 25p. 16p. 15p.
8. sija 35p. 25p. 15p. 14p.
9. sija 30p. 20p. 15p. 13p.
10. sija 30p. 20p. 15p. 12p.
11.-15. sija 25p. 20p. 12p. 11p.
16.-20. sija 25p. 20p. 12p. 10p.
20.-25.sija 25p. 20p. 10p. 9p.
26.sija -> 20p. 15p.



13. Vuoden Agilityhovawartin sääntömuokkaus 

Ehdotus:  

"Mikäli jotkin koirat päätyvät tasapisteisiin rankingissa, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan 
käyttämällä nollaprosenttia. Nollaprosentti lasketaan jakamalla koiran vuoden aikana tekemien 
nollatulosten määrä koiran ko. vuoden aikana tekemällä starttimäärällä nykyisessä kilpailuluokassaan. 
Starttien määrä tulee voida varmistaa esimerkiksi Suomen Agilityliiton järjestelmästä." 
 

14. Kokouksen päättäminen 


