SUN RY KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT

Vuoden ratajuoksukuningas ja –kuningatar
Ratakuningas ja -kuningatar-pisteitä voivat kerätä kaikki Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n jäsenten
suomeen rekisteröidyt unkarinvinttikoirat. Koirat saavuttavat pisteitä kauden aikana järjestetyistä
virallisista ratajuoksukilpailuista. Pisteidenlaskukausi on kalenterivuosi.
Mikäli koiran omistaja liittyy Suomen Unkarinvinttikoirat- yhdistyksen jäseneksi kesken
kalenterivuoden, on jäsenmaksun oltava maksettuna 1.8. mennessä, jotta koiran koko vuoden
tulokset voidaan huomioida kilpailussa. Mikäli jäsenmaksu maksetaan 1.8. jälkeen, huomioidaan
tuloksiin ainoastaan jäsenmaksun jälkeen syntyneet tulokset, eli aikaväliltä 2.8.-31.12.
Pistelaskentaan otetaan mukaan viiden parhaan lähdön tai kilpailun pisteet. (yksi lähtö voi olla yksi
kilpailu, tai yksi kilpailu voi koostua useammasta lähdöstä, jolloin yksittäisistä lähdöistä ei erikseen
lasketa pisteitä. Kts. tarkemmin kohdasta jossa tarkennetaan pisteiden muodostumista).
Myös ulkomaiset kilpailut lasketaan mukaan, mikäli koiran omistaja itse toimittaa tulokset
kiertopalkintovastaavalle osoitteeseen sun.kiertopalkinnot@gmail.com viimeistään seuraavan
kalenterivuoden 31.1. mennessä. Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut tulokset huomioidaan.
Ulkomaisista tuloksista tulee toimittaa tosite joka todentaa osallistumisen, sijoituksen sekä
kilpailuun osallistuneiden unkarinvinttikoirien määrän. (kopio lähtölistasta, tuloksista ja kopio
kilpakirjasta tms.)
Pisteitä annetaan seuraavasti:
 Sijoituslähdöissä sijoittumisesta ohessa olevan taulukon mukaan.
 Mikäli kilpailussa juostaan useampi lähtö (alkuerä, mahdollinen välierä ja finaali tai
kyseessä on erikoiskilpailu, jossa juostaan kahdella eri matkalla) oheisen taulukon
sijoituspisteet määräytyvät kokonaiskilpailun tulosten perusteella. Koirat jotka eivät ole
yltäneet alkuerästä välierään/finaaliin tai välierästä finaaliin, saavat kuitenkin yhden (1)
pisteen hyväksytystä suorituksesta, mikäli se on lähdöstä joka jää k.o. kilpailussa koiran
viimeisimmäksi. Mikäli koira juoksee alkuerän puhtaasti, mutta saa diskin
välierästä/finaalista, se ei saa k.o. kilpailusta pisteitä.
 SERTK, eli tulos käyttövalioajalla, huolimatta siitä onko koira jo käyttövalio:
koiran sijoituspisteisiin lisätään + 1 (yksi) piste
 Rataennätys:
koiran sijoituspisteisiin lisätään + 1 (yksi) piste
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Eniten pisteitä kerännyt uros saa Ratakuningas-kiertopalkinnon ja eniten pisteitä kerännyt narttu
Ratakuningatar-kiertopalkinnon. Mikäli pisteet ovat tasan kahden tai useamman voittajan kesken,
ratkaistaan voittaja seuraavasti:
 Koira, jolla on enemmän voittoja saa kiertopalkinnon
 Mikäli sijoitus on vielä tasan, kiertopalkinnon saa koira, jolla on vähemmän kokeita
kilpailukaudelta
 Mikäli pisteet tämänkin jälkeen ovat tasan, kiertopalkinnon saa koira, jolla on eniten
kakkossijoja, mikäli edelleen tasan kolmossijoja jne.
 Mikäli pisteet ovat vieläkin tasan, SM-kokeen sijoitus ratkaisee kiertopalkinnon saajan
 Mikäli pisteet ovat vieläkin tasan, kiertopalkinnon ensimmäinen sijoitus jaetaan
Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 1.
päivä lista jossa näkyy edellisen vuoden kymmenen parhaiten pisteitä keränneiden urosten ja
narttujen tiedot ja pistemäärät. Lisäksi voittajakoiran omistajalle ilmoitetaan asiasta
henkilökohtaisesti. Palkinto jaetaan aina yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa, joka
pidetään lokakuussa joka vuosi.
Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen kiertopalkintovastaavalle
15.3. mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja virheitä ei enää korjata tuloksiin.
Kiertopalkintojen sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa SUN ry:n hallitus. Muutokset
astuvat voimaan seuraavan vuoden alusta eivätkä kesken kilpailukauden ja niistä tiedotetaan
yhdistyksen kotisivuilla. Poikkeuksena tilanne jossa yhdistyksen yleiskokous päättää
sääntömuutosten tulevan takautuvasti voimaan vuonna jolloin sääntömuutokset on tehty.

