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WHIPPET TEAM RACE, WHIPPET VETERAANIRATAMESTARUUS JA ”ETANAMESTARUUS” SÄÄNNÖT ALKAEN 1.1.2020
Whippet Team Race
1.

Kisaan kutsutaan max. 12 eri kerhoa / joukkuetta, kuitenkin aina parillinen määrä

2.

Koirat kutsutaan kerhoittain nopeusjärjestyksessä vertailumatkan perusteella, joista
muodostuu kunkin kerhon edustusjoukkue. Joukkueeseen voi kuulua sekä narttuja että
uroksia, tai vain narttuja / uroksia. Joukkueeseen saa kuulua max kaksi ylikorkeaa koiraa.
Nartut max 52 cm, urokset max 56 cm.
Vertailumatkajärjestys 350m, 280m, 480m.

3.

Koirille kutsutaan varakoiria.

4.

Voidaan myös kutsua koiria eri kerhoista muodostamaan ”yhdistelmäjoukkue” . Ensisijaisesti
kutsutaan niistä kerhoista, joissa ei ole mahdollisuutta joukkueenmuodostukseen.

5.

Koirien omistajat ilmoittavat ohjeiden mukaan koiransa osallistumisen/peruuttamisen
joukkuekilpailuun.

6.

Joukkueen sisällä koirat rankataan ykkös…neloskoiriksi luokitteluaikojen perusteella kuten
sijoituskilpailussa. Vertailumatkat järjestyksessä 350m, 280m, 480m.
Esim. kolmen viimeisimmän startin parhaat ajat/matka
koira 1: 350m 23,26s, 280m 19,40s, 480m ei aikaa
koira 2: 350m 23,26s, 280 m ei aikaa, 480m 31,34s
koira 1 on ykköskoira.

7.

Joukkueet jaetaan kahteen lohkoon 350 metrin matkalle siten, että
• edellisen vuoden voittajajoukkue LOHKO 1, kakkoset LOHKO 2,
kolmoset LOHKO 1, neloset LOHKO 2 jne, uudet joukkueet nopeimman koiran mukaan
joko LOHKO 1 tai LOHKO 2
• kummankin lohkon alkuerälähdöissä juoksee yksi koira / joukkue. Jokainen joukkueen
neljästä koirasta kerää pisteitä joukkueelleen; lähdön voitosta saa 6 pistettä,
kakkossijasta 5 pistettä ja niin edelleen.

8.

350 metrin alkuerissä kuusi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta pääsee 280 metrin
finaalilähtöihin, joissa juoksee myös yksi koira / joukkue. Alkuerissä sijoille 7…12 sijoittuneet
joukkueet ratkaisevat yhdessä lohdutusfinaalilähdöissä Team Racen loppusijat 7…12.
1. Tasapisteissä parempi sijoitus tulee sille joukkueelle, jolla on enemmän voittoja,
sen jälkeen kakkossijoja ja niin edelleen, ja ellei sekään ratkaise, niin nopeimman
ajan koepäivänä juossut koira ratkaisee sijoituksen.
2. Finaalilähtöihin koirat sijoitetaan aikojen perusteella niin, että ykköskoirana
juoksee joukkueen nopeimman ajan 350 metrin alkuerässä juossut koira,
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kakkoskoirana toiseksi nopeimman jne. Mikäli koirilla on sama aika tuhannesosien
tarkkuudella arpa ratkaisee ykkös-neloskoirat.
3. Finaalikoirat sijoitetaan eniten pisteitä kerännyt joukkue pun 1 -mantteli, toiseksi
eniten pisteitä kerännyt joukkue sin 2 -mantteli jne…
4. Lohdutusfinaalikoirat sijoitetaan kuten Finaalikoirat.
9.

Alkuerien ja finaalien yhteispisteet ratkaisevat Whippet Team Racen loppusijoituksen.
Finaalijoukkueet sijat 1-6 ja Lohdutusfinaali sijat 7-12.

10.

Tasapisteissä parempi sijoitus tulee sille joukkueelle, jolla on enemmän voittoja, sen jälkeen
kakkossijoja ja niin edelleen, ja ellei sekään ratkaise, niin nopeimman ajan koepäivänä juossut
koira ratkaisee sijoituksen (tuhannesosien tarkkuudella 350m, jos sekin on sama, niin
vertaillaan samoja koiria 280 m matkalla.) Voittajajoukkue saa manttelit.

Whippet Veteraaniratamestaruus
11.

Samassa yhteydessä juostaan Whippet Veteraaniratamestaruudesta 280m matkalla
erikoiskilpailuna.
Kilpailussa on kaksi sarjaa:
nartut max 48cm ja urokset max 51cm
nartut yk max 52 cm ja urokset yk max 56 cm
Veteraanit laitetaan max 4 koiran lähtöihin luokitteluaikojen perusteella kuten
sijoituskilpailussa ja näiden lähtöjen nopein omassa sarjassaan on
Whippet-Harrastajat ry Veteraaniratamestari. Sarjojen voittajat ja VSP-koirat saavat manttelit.
Koirat saavat osallistua Whippet Veteraaniratamestaruuskilpailuun aikaisintaan sinä
vuonna, kun ne täyttävät kuusi (6) vuotta.
Whippet veteraaniluokat voidaan tarvittaessa yhdistää ellei koiralle tule muuten luokkaa,
nartut max 52 cm ja urokset max 56 cm.

Whippet Etanamestaruus
12.
Etanakilpailu 280 m whippeteille, jotka eivät ole millään matkalla saavuttaneet
käyttövalioaikaa. Anotaan erikoiskilpailuna. Koiralla tulee olla ilmoittautuessaan vähintään 1
(yksi) hyväksytty tulos.
Nopein ”Etana-whippet” saa manttelin. Whippeteille nartut max 52 cm ja uroksille max 56 cm.
(Kaikki etanawhippetit juoksevat samassa luokassa.)
Sijoituskilpailut
13.
Muille roduille kuin WH sekä WH, joilla ei ole osallistumisoikeutta Whippet Team Race kilpailuun, Whippet Veteraaniratamestaruus -kilpailuun tai Whippet Etanamestaruus kilpailuun, järjestetään sijoituslähdöt 280m, 350m ja 480m, veteraaneille omat 280m lähdöt.
14.

Viimeistä kauttaan kilpailevat whippetit kilpailevat ilman osallistumismaksua!

