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WHIPPET-HARRASTAJAT RY KASVATTAJAKILPAILU SÄÄNNÖT , alkaen 1.1.2020   
 
 

1. Whippet-Harrastajat ry:n kasvattajakilpailu anotaan erikoiskilpailuna.  
 
 

2. Kilpailuun ilmoitettavien koirien on oltava suomalaisen kasvattajan Suomen Kennelliittoon  
rekisteröimiä whippetejä.  

 
 

3. Nartut max 52cm, urokset max 56cm.  
 
 

4. Toinen koirista juoksee 350m ja toinen 280m. Joukkueen juoksemat ajat lasketaan yhteen, pienimmän  
yhteenlasketun ajan juossut joukkue voittaa.   

 
 

5. Kasvattajakilpailu on joukkuekilpailu, jonka yhden joukkueen muodostaa kaksi saman kasvattajan  
samalle kennelnimelle rekisteröityä koiraa. Joukkueeseen voi kuulua kaksi narttua, kaksi urosta tai  
narttu ja uros. Vähintään toisen koirista on oltava normaalikorkuinen.   

 
 

Jos kasvattajakilpailuun osallistuu vähintään kaksi joukkuetta ilman kv-aikaa, järjestetään niille  
joukkueille erillinen ”Etana-kasvattajakilpailu”. Joukkueen kummallakaan koiralla ei saa olla kv-aikaa  
miltään matkalta. Koirilla on ilmoittautumishetkellä oltava vähintään 1 (yksi) hyväksytty tulos.  

 
 

6. Kasvattaja ilmoittaa joukkueensa kilpailuun, toisen koiran 350 m ja 280 m matkalle. Sama kasvattaja voi 
ilmoittaa enintään kaksi joukkuetta.   

 
 

7. Koirat jaetaan mahdollisimman tasaisiin, max (kolmen) 3 koiran lähtöihin luokitteluaikojen perusteella 
kuten sijoituskilpailussa. Aikoja vertaillaan sillä matkalla, jonka koira juoksee kasvattajakilpailussa.  
Koirat, joilla ei ole ko. kilpailumatkalta aikaa sijoitetaan lähtöihin viimeisenä. Mikäli samaan lähtöön on 
sijoittumassa kaksi koiraa, joilla ei ole ko. kilpailumatkalta aikaa ratkaisee manttelivärin arpa. 

 
 

8. Kilpailussa juostaan ensin 350 m ja sen jälkeen 280 m matka.    
 
 

9. Mikäli kahden tai useamman joukkueen yhteenlaskettu aika on sama, voittaa se joukkue, jonka edustaja 
on juossut paremman ajan 350 m matkalla. Mikäli ajanottolaitteistosta saatava tarkin aika ei riitä 
paremmuusjärjestyksen tekemiseen, voittaa se joukkue, jonka koirien ko. kilpailumatkoilla juostujen 
ennätysten yhteenlaskettu aika on pienin. Mikäli näinkään ei saada eroa, arpa ratkaisee.    

 
 

10. Voittajajoukkueen kasvattajalle luovutetaan kiertopalkinto sekä kansio. Kiertopalkinto sekä kansio, 
johon on lisätty voittajajoukkueen kuva ja tiedot, on toimitettava seuraavaan WH kasvattajakilpailuun.  
Voittajajoukkueen koirat saavat manttelit.    

 
 

11. ”Etana-kasvattajakilpailun” voittajajoukkueen kasvattajalle luovutetaan esinepalkinto ja kansio.  
 

Kansio, johon on lisätty voittajajoukkueen kuva ja tiedot, on toimitettava seuraavaan WH  
kasvattajakilpailuun. ”Etana -voittajajoukkueen koirat saavat manttelit.  
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12. Varakoira(t) voidaan ottaa käyttöön, mikäli toinen tai molemmat joukkueen koirista estyy  
 

osallistumasta kokeeseen. Kasvattaja ilmoittaa varakoiran/-koirat.  
 

a.  Mikäli käsiohjelma on ehditty painaa ennen tietoa muutoksesta, ei lähtöjä tehdä uudelleen, vaan  
varakoira kilpailee siinä lähdössä ja sillä manttelinumerolla, jolla sen korvaama koira olisi kilpaillut.   
Mikäli lähdöt tehdään muusta syystä uudelleen, varakoirat sijoitetaan lähtöihin kuten muutkin 
koirat.  

 

b.  Ennen kilpailupäivää varakoira ilmoitetaan koetoimitsijalle puhelimitse.  
 

c.  Mikäli varakoira ilmoitetaan vasta kilpailupäivänä on asiasta sovittava koetoimitsijan kanssa  
henkilökohtaisesti viimeistään tuntia ennen kokeen ensimmäistä lähtöä.  

 

d.  Mikäli näinkään joukkuetta ei enää saada kokoon, osallistumismaksusta voidaan palauttaa puolet  
ja se koira, joka voi vielä osallistua kokeeseen, voidaan omistajan niin halutessa siirtää  
sijoituslähtöön, jossa on tilaa.  


