WHIPPET - HARRASTAJAT RY:N VUODEN RATAJUOKSIJA - SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit. Koiran omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla
voimassa kilpailuvuonna 1.6.
Vastuu pisteiden laskusta: Pistelaskusta ja sääntömuutoksista vastaa W-H ry:n
kilpailutoimikunta. Asiat vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.
Palkinnot
Sarjat: WHN, WHU, WYN ja WYU.
Sarjojen parhaat palkitaan.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä SVKL:n virallisista ratajuoksukilpailuista kotimaassa
seuraavasti:
SRM/SVKLRMM, DVR, JK, TS, W-H ry:n ratamestaruuskilpailu, PM, EM ja MM
loppusijoituksen mukaan pisteitä seuraavasti:
Sija
1. 30p
2. 25p
3. 20p
4. 15p
5. 12p
6. 10p
7. 8p
8. 6p
9. 4p
10. 3p
11. 2p
12. 1p
Lisäksi jokaisen lähdön voitosta ja kv-ajasta, molemmista erikseen +1 piste.
Kullekin kilpailevalle koiralle lasketaan loppupisteisiin kaikki sen saavuttamat pisteet
kuitenkin
SRM/SVKLRM, TS, JK, DVR, PM, EM ja MM sijapisteissä otetaan huomioon vain
kaksi parasta.
Loppujärjestys
Vuoden Ratajuoksija on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) parempi sijoitus WH ratamestaruuskilpailussa
2) parempi sijoitus SRM/SVKLRM - kilpailussa
Jos edelleen voitto on ratkaisematta, molemmat palkitaan.

WHIPPET - HARRASTAJAT RY:N VUODEN
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VETERAANIRATAJUOKSIJA - SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit. jotka täyttävät ko. vuonna kuusi (6) vuotta tai sitä vanhemmat. Koiran
omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla voimassa kilpailuvuonna
1.6.
Vastuu pisteiden laskusta: Pistelaskusta ja sääntömuutoksista vastaa W-H ry:n
kilpailutoimikunta. Asiat vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.
Palkinnot
Sarjat: WHN, WHU, WYN ja WYU.
Sarjojen parhaat palkitaan.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä SVKL:n virallisista ratajuoksukilpailuista kotimaassa
seuraavasti:
SRM/SVKLRMM, JK, TS, VMR, W-H ry:n ratamestaruuskilpailu, W-H ry:n
rataveteraanimestaruuskilpailu,
PM, EM ja MM loppusijoituksen mukaan pisteitä seuraavasti:
Sija
1. 30p
2. 25p
3. 20p
4. 15p
5. 12p
6. 10p
7. 8p
8. 6p
9. 4p
10. 3p
11. 2p
12. 1p
Lisäksi jokaisen lähdön voitosta ja kv-ajasta, molemmista erikseen +1 piste.
Kullekin kilpailevalle koiralle lasketaan loppupisteisiin kaikki sen saavuttamat pisteet
kuitenkin
SRM/SVKLRM, TS, JK, PM, EM ja MM sijapisteissä otetaan huomioon vain kaksi
parasta.
Loppujärjestys
Vuoden Veteraaniratajuoksija on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) parempi sijoitus W-H ry:n rataveteraanimestaruuskilpailussa
2) parempi sijoitus VMR -kilpailussa.
Jos edelleen voitto on ratkaisematta, molemmat palkitaan.
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WHIPPET - HARRASTAJAT RY:N VUODEN RATAJUOKSIJATULOKAS SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit. Koiran omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla
voimassa kilpailuvuonna 1.6. Pisteet lasketaan siltä kaudelta, kun koira juoksee
ensimmäisen ratakoestarttinsa.
Vastuu pisteiden laskusta: Pistelaskusta ja sääntömuutoksista vastaa W-H ry:n
kilpailutoimikunta. Asiat vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.
Palkinnot
Sarjat: WHN, WHU, WYN ja WYU.
Sarjojen parhaat palkitaan.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä SVKL:n virallisista ratajuoksukilpailuista kotimaassa
seuraavasti:
SRM/SVKLRMM, DVR, JK, TS, W-H ry:n ratamestaruuskilpailu, PM, EM ja MM
loppusijoituksen
mukaan pisteitä seuraavasti:
Sija
1. 30p
2. 25p
3. 20p
4. 15p
5. 12p
6. 10p
7. 8p
8. 6p
9. 4p
10. 3p
11. 2p
12. 1p
Lisäksi jokaisen lähdön voitosta ja kv-ajasta, molemmista erikseen +1 piste.
Kullekin kilpailevalle koiralle lasketaan loppupisteisiin kaikki sen saavuttamat pisteet
kuitenkin
SRM/SVKLRM, TS, JK, DVR, PM, EM ja MM sijapisteissä otetaan huomioon vain
kaksi parasta.
Loppujärjestys
Vuoden Ratajuoksijatulokas on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) parempi sijoitus WH ratamestaruuskilpailussa
2) parempi sijoitus SRM/SVKLRM - kilpailussa
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Jos edelleen voitto on ratkaisematta, molemmat palkitaan.
WHIPPET - HARRASTAJAT RY:N VUODEN MAASTOJUOKSIJA SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit. Koiran omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla
voimassa kilpailuvuonna 1.6.
Vastuu pisteiden laskusta: Pistelaskusta ja sääntömuutoksista vastaa W-H ry:n
kilpailutoimikunta. Asiat vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja yhdistyksen nettiisivuilla.
Palkinnot
Sarjat: WHN, WHU, WYN ja WYU.
Sarjojen parhaat palkitaan.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä SVKL:n virallisista maastojuoksukilpailuista
kotimaassa seuraavasti:
Osallistuneita koiria 2 - 10 11 tai enemmän
Sija Pisteet
1. 10 20
2. 6 15
3. 4 10
4. 3 8
5. 2 6
6. 1 5
7. - 4
8. - 3
9. - 2
10. – 1
Jokaiselta koiralta huomioidaan viisi (5) parasta kilpailua.
-SMM/SVLMM, PMM, EMM, DVM, CVM ja W-H ry:n maastomestaruuskilpailusta
saavutetut pisteet kerrotaan kertoimella 2.
- DVM ja CVM huomioidaan vain parempi sijapistemäärä
-Kunkin kilpailuluokan korkein yksittäinen pistemäärä (ae tai fin)+3 pistettä
-Kaikista vähintään ¾ maksimipisteistä (ae ja /tai fin) +1 piste kustakin.
Loppujärjestys
Vuoden Maastojuoksija on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) parempi sijoitus W-H ry:n maastomestaruuskilpailussa
2) parempi sijoitus SMM-kilpailussa
Jos edelleen voitto on ratkaisematta, molemmat palkitaan.
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WHIPPET - HARRASTAJAT RY:N VUODEN
VETERAANIMAASTOJUOKSIJA - SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit, jotka täyttävät ko. vuonna kuusi (6) vuotta tai sitä vanhemmat. Koiran
omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla voimassa kilpailuvuonna
1.6.
Vastuu pisteiden laskusta: Pistelaskusta ja sääntömuutoksista vastaa W-H ry:n
kilpailutoimikunta. Asiat vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.
Palkinnot
Sarjat: WHN, WHU, WYN ja WYU.
Sarjojen parhaat palkitaan.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä SVKL:n virallisista maastojuoksukilpailuista
kotimaassa seuraavasti:
Osallistuneita koiria 2 -10 11 tai enemmän
Sija Pisteet
1. 10 20
2. 6 15
3. 4 10
4. 3 8
5. 2 6
6. 1 5
7. - 4
8. - 3
9. - 2
10. – 1
Jokaiselta koiralta huomioidaan kaksi (2) parasta kilpailua sekä SVKL:n ja W-H ry:n
veteraanimaastomestaruuskilpailut (yhteensä neljä (4) kilpailua).
- SMM/SVLMM, PMM, EMM, CVM, VMM ja W-H ry:n
veteraanimaastomestaruuskilpailusta saavutetut pisteet
kerrotaan kertoimella 2.
- Kunkin kilpailuluokan korkein yksittäinen pistemäärä (ae tai fin)+3 pistettä
- Kaikista vähintään ¾ maksimipisteistä (ae ja /tai fin) +1 piste kustakin.
Loppujärjestys
Vuoden Veteraanimaaastojuoksija on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) parempi sijoitus W-H ry:n veteraanimaastomestaruuskilpailussa
2) parempi sijoitus VMM -kilpailussa
Jos edelleen voitto on ratkaisematta, molemmat palkitaan.
WHIPPET - HARRASTAJAT RY:N VUODEN
5

MAASTOJUOKSIJATULOKAS - SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit. Koiran omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla
voimassa kilpailuvuonna 1.6.
Pisteet lasketaan siltä kaudelta, kun koira juoksee ensimmäisen maastokoestarttinsa.
Vastuu pisteiden laskusta: Pistelaskusta ja sääntömuutoksista vastaa W-H ry:n
kilpailutoimikunta. Asiat vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.
Palkinnot
Sarjat: WHN, WHU, WYN ja WYU.
Sarjojen parhaat palkitaan.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä SVKL:n virallisista maastojuoksukilpailuista
kotimaassa seuraavasti:
Osallistuneita koiria 2 -10 11 tai enemmän
Sija Pisteet
1. 10 20
2. 6 15
3. 4 10
4. 3 8
5. 2 6
6. 1 5
7. - 4
8. - 3
9. - 2
10. – 1
Jokaiselta koiralta huomioidaan viisi (5) parasta kilpailua.
-SMM/SVLMM, PMM, EMM, DVM ja W-H ry:n maastomestaruuskilpailusta
saavutetut pisteet kerrotaan
kertoimella 2.
-Kunkin kilpailuluokan korkein yksittäinen pistemäärä (ae tai fin)+3 pistettä
-Kaikista vähintään ¾ maksimipisteistä (ae ja /tai fin) +1 piste kustakin.
Loppujärjestys
Vuoden Maastojuoksijatulokas on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) parempi sijoitus W-H ry:n maastomestaruuskilpailussa
2) parempi sijoitus SMM/SVKLMM -kilpailussa
Jos edelleen voitto on ratkaisematta, molemmat palkitaan.
VUODEN NÄYTTELYWHIPPET – SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 lähtien
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Whippet-Harrastajat ry järjestää vuosittain Vuoden Näyttelywhippet -kilpailun
kaikille näyttelyissä käyneille whippeteille.
Whippet-Harrastajat ry julkaisee lehdessään vuosittain 20 eniten pisteitä
saanutta urosta ja 20 eniten pisteitä saanutta narttua.
Epäselvät tapaukset ratkaistaan virallisten arvostelulipukkeiden merkintöjen
mukaan.
Näyttelytoimikunta valitsee vuosittain pisteiden laskijan.
1. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt
sekä Whippet-Harrastajat ry:n Open Show.
2. Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon kunkin koiran viisi (5) parasta
näyttelyä. Kultakin tuomarilta hyväksytään vain yksi (1) näyttely. Jos rotua
arvostelee useampi kuin yksi (1) tuomari, katsotaan urosten tuomariksi parhaan
uroksen (PU) valinnut tuomari ja narttujen tuomariksi parhaan nartun (PN)
valinnut tuomari. Rotunsa paras (ROP) tuomarilla ei ole merkitystä.
3. Pisteitä annetaan PU - ja PN -kehien perusteella seuraavasti:
PU/PN1 5 pistettä + oman sukupuolen voitettujen koirien lukumäärä
PU/PN2 4 pistettä + oman sukupuolen voitettujen koirien lukumäärä
PU/PN3 3 pistettä + oman sukupuolen voitettujen koirien lukumäärä
PU/PN4 2 pistettä + oman sukupuolen voitettujen koirien lukumäärä
ROP -koira saa lisäksi vastakkaisen sukupuolen voitettujen koirien lukumäärän,
maksimissaan kuitenkin 100 pistettä näyttelyä kohden.
4. Jos kaksi (2) tai useampi koira saa saman pistemäärän, ratkaistaan voittaja
järjestyksessä seuraavilla perusteilla koiran viidestä (5) parhaasta Vuoden
Näyttelywhippet -kilpailussa huomioidusta näyttelystä:
a) pienempi mukaan laskettujen näyttelyiden määrä voittaa, jos vielä tasan,
b) suurempi yhteenlaskettu ROP -voitoista saatu pistemäärä voittaa, jos vielä
tasan
c) suurempi yhteenlaskettu VSP -voitoista saatu pistemäärä voittaa, jos vielä
tasan
d) suurempi pistemäärä Whippet-Harrastajat ry:n erikoisnäyttelystä voittaa, jos
vielä tasan
e) jaettu sija
Paras narttu ja uros palkitaan.
VUODEN NUORI NÄYTTELY WHIPPET On se koira, joka on saanut
eniten pisteitä Vuoden Näyttelywhippet – kilpailussa, kilpailuluokan ollessa
Juniori- tai nuortenluokka.
Paras narttu ja uros palkitaan.
VUODEN VETERAANI NÄYTTELY WHIPPET On se koira, joka on
saanut eniten pisteitä veteraaniluokasta seuraavan kaavan mukaisesti:
ROP-veteraani 7p +1p jokaisesta voitetusta saman- ja vastakkaisen sukupuolen
veteraanista.
VSP-veteraani 5p +1p jokaisesta saman sukupuolen voitetusta veteraanista.
Jos samalla pistemäärällä on kaksi veteraania, jaettu sija.
7

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon kunkin koiran viisi (5) parasta näyttelyä.
Kultakin tuomarilta hyväksytään vain yksi (1) näyttely.
HUOM! Whippet-Harrastajat ry:n Open Show näyttelystä ei lasketa pisteitä
Vuoden Veteraani kilpailuun.
Veteraanit osallistuvat myös normaalisti Vuoden näyttelywhippet – kilpailuun
PU/PN-sijoitusten mukaisesti.
Paras narttu ja uros palkitaan.
VUODEN NÄYTTELY WHIPPET KASVATTAJA On se henkilö, jonka
enintään neljällä (4) kasvatilla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä Vuoden
Näyttelywhippet - kilpailussa. Kuitenkin siten, että mukana on oltava vähintään
kaksi (2) eri pentuetta.
Paras kasvattaja palkitaan. Jos sarjan voittaa ulkomaalainen kasvattaja,
palkitaan myös paras suomalainen kasvattaja.
VUODEN JALOSTUS NÄYTTELY WHIPPET On se koira, jonka enintään
neljällä (4) jälkeläisellä on suurin yhteenlaskettu pistemäärä Vuoden
Näyttelywhippet - kilpailussa. Kuitenkin siten, että mukana on oltava koiria
vähintään kahdesta (2) pentueesta.
Paras narttu ja uros palkitaan. Jos jonkin sarjan voittaa ulkomaalainen koira,
palkitaan myös paras suomalainen koira.
WHIPPET HARRASTAJAT RY:N VUODEN AGILITYWHIPPET SÄÄNNÖT
Voimassa 01.01.2023 alkaen
Kilpailuajankohta: Kilpailu käydään aina kalenterivuosittain.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun osallistuvat kaikki W-H ry:n jäsenten omistamat
whippetit. Koiran omistajan on oltava W-H ry:n jäsen ja jäsenyyden tulee olla
voimassa kilpailuvuonna 1.6.
Vastuu säännöistä ja pisteiden laskusta: Sääntömuutoksista ja pistelaskusta
vastaa W-H ry:n agilitytoimikunta. Tulokset toimitetaan sähköpostitse
agility@whippetharrastajat.fi 15.1. mennessä. Sähköpostitse tulleet tulokset
kuitataan saapuneeksi, joten mikäli et saa vastausviestiä, ota yhteyttä uudelleen!
Ilmoita viestissäsi tulosten lisäksi myös koiran ja omistajan/ohjaajan tiedot.
Säännöt ja pisteet vahvistaa W-H ry:n hallitus. Pisteet julkaistaan W-H ry:n
jäsenlehdessä ja nettisivuilla.
Pistelasku
Kilpailevat koirat saavat pisteitä virallisista agilitykilpailuista kotimaassa
seuraavasti:
TULOS (virhepist.) 1-LUOKKA 2-LUOKKA 3-LUOKKA
0 10 pistettä 12 pistettä 15 pistettä
0,01 - 5 5 pistettä 8 pistettä 10 pistettä
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5,01 - 15 2 pistettä 3 pistettä 5 pistettä
15,01 - 25 1 piste 2 pistettä 3 pistettä
Pisteet lasketaan kalenterivuoden seitsemästä (7) parhaasta tuloksesta.
Lisäpisteet:
- Luokkanousut (huomioidaan ensimmäisestä OIVA-tuloksesta):
1-lk -> 2-lk 5 pistettä
2-lk -> 3-lk 10 pistettä
- Jokaisesta Suomessa ja/tai ulkomailla saavutetusta agilityvalio (AVA) ja/tai
hyppyvalio (AVA-H) –tittelistä 15 pistettä.
- Jokaisesta Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan- ja
maailmanmestaruuskilpailujen korkeintaan 25 virhepisteen
tuloksesta 5 pistettä.
- Arvokilpailun voitosta SM 20 pistettä, PM 30 pistettä, EM 40 pistettä, MM 50
pistettä.
- Piirinmestaruudesta 10 pistettä.
Loppujärjestys
VUODEN AGILITYWHIPPET on eniten pisteitä kerännyt whippet.
Tasapisteissä voiton ratkaisee:
1) korkeampi kilpailuluokka
2) parempi sijoitus arvokilpailuissa
3) koiran kuluneen vuoden nollaprosentti
Jos edelleen voitto on ratkaisematta, palkinto jaetaan jaettuna.
Voittaja palkitaan.
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