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Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus 

 

Sääntömuutosesitys Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n yleiskokoukselle 19.3.2022 

 

Esitys: WT-FLATTI kiertopalkintosääntö muutetaan vastaamaan noutajien working test -

kokeen sääntöjä 

 

Perustelut sääntömuutosesitykselle 

 

1. Kiertopalkintosääntö muutetaan vastaamaan noutajien working test -kokeen 

sääntöjen mukaisia koeluokkia, jotka ovat ALO, AVO ja VOI.  

2. Avoimessa luokassa toinen palkinto edellyttää vähintään 60 pistettä ja 

voittajaluokan kolmas palkinto edellyttää vähintään 50 pistettä, jonka vuoksi 

ehdotamme, että kiertopalkinnon esimerkkilaskentaan muutetaan pisterajat.  

3. Ehdotamme lisäkerrointa voittajaluokassa jaettaville sertifikaatille ja 

varasertifikaatille. Voittajaluokassa kokeen voittaneelle koiralle voidaan antaa 

sertifikaatti (SERT) ja varasertifikaatti (vara-SERT) voidaan antaa toiseksi 

sijoittuneelle koiralle. Sertifikaatti ja varasertifikaatti voidaan antaa vain koirille, jotka 

ovat saaneet 1. palkinnon. Sertifikaatti ja varasertifikaatti annetaan koirille, joiden 

kokonaissuoritus on erinomainen. Katsomme, että flatin saavuttaessa tässä 

vaativassa koemuodossa sertifikaatin tai varasertifikaatin, tulee saavutusta arvostaa 

rotujärjestön WT-FLATTI -kiertopalkintosäännössä lisäkertoimella.  

Perustelun mukaiset muutosesitykset on merkitty seuraavalla sivulla (sivu 2) 

punaisella, jonka jälkeen sivulla 3 on esitetty WT-FLATTI kiertopalkintosääntö 

uudessa muodossaan. 
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NYKYINEN KIERTOPALKINTOSÄÄNTÖ MUUTOSESITYKSIN 

 

WT-FLATTI  

Lahjoittaja: Kennel Sniffens  

Tuloksia laskettaessa huomioidaan neljä parasta Suomessa järjestetyn virallisen NOWT 

kokeen pistemäärää x koeluokan kerroin.  NUO-tulos kerroin 0,5 ALO-tulos kerroin 1,0 AVO-

tulos kerroin 1,5 VOI-tulos kerroin 2,0. Lisäksi voittajaluokassa vara-SERT kerroin 0,5 ja 

SERT kerroin 1,0. Tulokset on saatava vähintään kahdesta kokeesta. Pisteiden mennessä 

tasan lasketaan viidennen jne. tuloksen pistemäärä. Esim. ALO1 76 p., kiertopalkintopisteet 

ovat 76*1=76 p. AVO2 50 p., kiertopalkintopisteet ovat 50*1,5=75 p. VOI3 44 p., 

kiertopalkintopisteet ovat 44 p.*2=88 p, VOI1 86 p. + vara-SERT, kiertopalkintopisteet ovat 

86*2,5 = 215 p. VOI1 88 p. + SERT, kiertopalkintopisteet ovat 88*3 = 264 p. Huom! 0 tai - ei 

ole tulos. 

 

LUOKKA KERROIN 

NUO-tulos 0,5 

ALO-tulos 1 

AVO-tulos 1,5 

VOI-tulos 2 

vara-SERT 0,5 

SERT 1 
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UUSI ESITETTY KIERTOPALKINTOSÄÄNTÖ 

 

WT-FLATTI 

Lahjoittaja: Kennel Sniffens  

Tuloksia laskettaessa huomioidaan neljä parasta Suomessa järjestetyn virallisen NOWT 

kokeen pistemäärää x koeluokan kerroin.  ALO-tulos kerroin 1,0 AVO-tulos kerroin 1,5 VOI-

tulos kerroin 2,0. Lisäksi voittajaluokassa vara-SERT kerroin 0,5 ja SERT kerroin 1,0. Tulokset 

on saatava vähintään kahdesta kokeesta. Pisteiden mennessä tasan lasketaan viidennen jne. 

tuloksen pistemäärä. Esim. ALO1 76 p., kiertopalkintopisteet ovat 76*1=76 p. AVO2 60 p., 

kiertopalkintopisteet ovat 60*1,5=90 p. VOI3 50 p., kiertopalkintopisteet ovat 50 p.*2=100 p, 

VOI1 86 p.+ vara-SERT, kiertopalkintopisteet ovat 86*2,5 = 215 p. VOI1 88 p. + SERT, 

kiertopalkintopisteet ovat 88*3 = 264 p. Huom! 0 tai - ei ole tulos. 

 

LUOKKA KERROIN 

ALO-tulos 1 

AVO-tulos 1,5 

VOI-tulos 2 

vara-SERT 0,5 

SERT 1 

 

 

 

 

Hattulassa 19.1.2022 

Miia Suppanen, Kennel Sniffens 

Riitta Hynninen 

Kirsi Launomaa 

Mikko Tusa 


