
 

 

 
 

Whippet-Harrastajat kasvattajakilpailu ja sijoituskilpailu 

la 27.8.2022 Hyvinkään Sveitsissä 
 
Ohjeita kilpailuttajille  

Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo 10.30. Olethan ajoissa paikalla ja muista ilmoittautua toimistolla tuomalla 
koirasi kilpailukirja ennen kuin menet eläinlääkärin tarkastukseen. Kilpailupaikalla on oltava viimeistään klo 
11. Kilpailun käsiohjelma julkaistaan W-H ry:n kotisivuilla osoitteessa http://www.whippetharrastajat.fi sekä 
SVKL:n kilpailukalenterissa 27.8.2022 klo 10.30. 

Eläinlääkärintarkastus alkaa klo 10.30. Eläinlääkärintarkastus on rakennusten takana olevalla nurmikentällä. 
Mahdollisen tauon aikana tarkastetaan ainoastaan kaksi kertaa juoksevat koirat. Lähtöjen aikana ei tehdä 
eläinlääkärintarkastuksia. Koirat tarkastetaan saapumisjärjestyksessä, mutta jos aikataulu vaatii, ovat 
aiempien lähtöjen koirat etusijalla. Eläinlääkärin sihteeri antaa tarkemmat ohjeet.  

Huomaathan, että eläinlääkäri valvoo eläinsuojelulainsäädäntöä kokeessa ja hänen asemansa on 
koskematon. Häiritsevästi käyttäytyvä henkilö poistetaan kokeesta ja asia viedään tarvittaessa eteenpäin.  

Ensimmäinen lähtö juostaan klo 12.00, nollakoira testaa radan klo 11.50. Lähtöjä ei muilta osin ole 
aikataulutettu, joten seuraa kilpailun edistymistä.  

Lähtöjen alustava järjestys ja tauot  

  matka lähdön nro  
Sijoituslähdöt (wh, fa) 350 m  1 - 3 
Kasvattajakisalähdöt 350 m 4 - 7 
Sijoituslähdöt (kaikki) 480 m  8 – 11 
Mahdollisesti lyhyt tauko – seuraa kuulutuksia  
Sijoituslähdöt (ba, etna) 280 m  12 – 13 
Kasvattajakisalähdöt 280 m 14 - 17 
Sijoituslähdöt (wh) 280 m  18 – 19 

Koppitoiveet annetaan kaikkien lähtöjen osalta kopeilla manttelijärjestyksessä (punainen valitsee ensin, 
sitten sininen, jne.). Lähdöissä käytössä olevat lähtökopit ovat: 

• 2 ja 3 koiran lähdöissä kopit 1,3 ja 5 

• 4 koiran lähdöissä kopit 1, 3, 4 ja 6 

• 5-6 koiran lähdöissä kopit 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 

http://www.whippetharrastajat.fi/


 

 

Lämmittele koirasi kisa-alueen ulkopuolella. Koirat kopitetaan lähettäjän ohjeiden mukaisesti. Lähdön 
jälkeen koirat otetaan kiinni mahdollisuuksien mukaan manttelijärjestyksessä, ja poistuminen tapahtuu 
kaikilla matkoilla 350 metrin koppien luota. Kun koira on juossut, tulee kilpailuttajan välittömästi poistua 
rata-alueelta ja jäähdytellä koiransa kisa-alueen ulkopuolella. 

Jos koirasi jää pois kilpailusta, ilmoitathan asiasta mahdollisimman pian sähköpostilla 
wh.kasvattajakilpailu@gmail.com. Kilpailupäivänä ilmoita poisjäännistä soittamalla numeroon 
040 872 1773. Koiran poisjäännistä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua! 
Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kilpailupaikalle. 

Sponsoreina kilpailussa ovat 
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