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Whippet-Harrastajat ry 40 vuotta  

Ratamestaruuskilpailu ja sijoituskilpailu la 23.7.2022 Tuomarinkartanolla 

 

Ohjeita kilpailuttajille – tervetuloa! 

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

Eläinlääkärintarkastus alkaa klo 10.30 KAIKKIEN OSALLISTUJIEN OSALTA, ja tällöin kaikkien 
ilmoittautuneiden koirien pitää viimeistään olla paikalla. Taukojen aikana tarkastetaan ainoastaan 
uusintalähtöjä juoksevat koirat. Lähtöjen aikana ei tehdä eläinlääkärintarkastuksia. 
Eläinlääkärintarkastus on 480 metrin koppien takana. Saavuthan eläinlääkärintarkastukseen 
parkkipaikalta katsottuna kaikkein vasemmanpuoleisimmasta portista. 

Ensimmäinen lähtö juostaan klo 12.00, nollakoira testaa radan klo 11.50. Lähtöjä ei muilta osin ole 
aikataulutettu, joten seuraa kilpailun edistymistä. Lähdöissä saattaa myös tapahtua muutoksia 
(esim. kaikki whippettien ratamestaruuskisan toiset alkuerät eivät välttämättä toteudu). WH-
ratamestaruuskilpailuun osallistuvien koirien osalta toiseen vapaaehtoiseen alkuerään 
osallistumisesta on ilmoitettava toimistoon ennen ensimmäistä taukoa.  

Lähtöjen alustava järjestys ja tauot 

23.7.2022 Tuomarinkartano matka  lähdön nro 
WH ratamestaruus nartut 350 ae 1 1-4 
WY ratamestaruus YK nartut 350 ae 1 5-8 
WH ratamestaruus urokset 350 ae 1 9-11 
WY ratamestaruus YK urokset 350 ae 1 12-14 
WH sijoitus 280  15 
WY sijoitus 280  16-17 
CI sijoitus veteraanit 280  18 
SA sijoitus veteraanit 280  19 
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 30 min tauko    
WH ratamestaruus nartut 350 ae 2 vp 20-23 
WY ratamestaruus YK nartut 350 ae 2 vp 24-27 
WH ratamestaruus urokset 350 ae 2 vp 28-30 
WY ratamestaruus YK urokset 350 ae 2 vp 31-33 
AF sijoitus 480  34 
BO sijoitus 480  35 
IP sijoitus 480  36 
SA sijoitus 480  37 
UN sijoitus 480  38-39 
WY sijoitus 480  40 

 60 min tauko ja 40-v. juhlallisuudet/ kakkukahvit  
CI sijoitus 350  41 
WH sijoitus 350  42 
WY sijoitus 350  43 
WH ratamestaruus nartut 350 B-finaali 44 
WY ratamestaruus YK nartut 350 B-finaali 45 
WH ratamestaruus urokset 350 B-finaali 46 
WY ratamestaruus YK urokset 350 B-finaali 47 
WH ratamestaruus nartut 350 A-finaali 48 
WY ratamestaruus YK nartut 350 A-finaali 49 
WH ratamestaruus urokset 350 A-finaali 50 
WY ratamestaruus YK urokset 350 A-finaali 51 

 

Järjestyskennel, lähdöt, lähetys ja kiinniotto 

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  

Suorita koiran lämmittely kisa-alueen ulkopuolella. Lähtökopeille saapuminen tapahtuu 280 ja 350 
metrin matkoilla parkkipaikalta katsottuna kaikkein oikeanpuolimmaisesta portista. 480 metrin 
kopeille tullaan parkkipaikalta katsottuna kaikkein vasemmanpuolimmaisesta portista. 

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. 

Buffetti  

Buffet löytyy samasta talosta missä toimisto on. Tarjolla on kahvia, teetä, pientä suolaista ja makeaa.  

Poisjäännistä ilmoittaminen 

Mikäli koirasi jää pois kilpailusta, ilmoitathan asiasta mahdollisimman pian osoitteella 
wh.ratamestaruus@gmail.com . Kilpailupäivänä ota yhteys numeroon 0408721773 (soitto). Koiran 
poisjäämisestä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua! Juoksuaikaista narttua ei 
saa tuoda kilpailupaikalle. 
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Sponsoreina kisoissa 

 

 

Juhlimassa 

 


