KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Vuoden Ajue

VUODEN PARHAITEN MENESTYNEEN UNKARINVINTTIKOIRA-AJUEEN
KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT

1. Palkinnon pistelaskennassa huomioidaan ne virallisiin ajuekokeisiin osallistuneet ajueet, jotka
koostuvat kokonaan unkarinvinttikoirista.
2. Pisteitä laskiessa, huomioidaan yhden kalenterivuoden ajalta, jokaisen ajueen osalta, sekä alkuerän
sijoitus että kokeen lopullinen sijoitus erikseen. Sama ajue voi näin ollen saada yhdestä kokeesta
kahdet erilliset pisteet, perustuen ajueen sijoitukseen alkuerässä ja kokeen lopulliseen sijoitukseen.
3. Kun ajuekohtaisia pisteitä lasketaan yhteen kiertopalkintoa varten, yhdeksi ajueeksi katsotaan
kokoonpano, joka koostu kolmesta samasta unkarinvinttikoirasta. Mikäli ajueeseen on ilmoitettu
varakoira ja varakoira tulee varsinaisen ajueen koiran tilalle juoksemaan, joko jo alkuerässä tai
pelkästään finaalissa, lasketaan suoritus, johon varakoira osallistuu eri ajueeksi.
Esimerkki 1: ”Ajue A” koostuu koirista 1,2 ja 3, sekä varakoirasta 4. Mikäli varakoira tulee
juoksemaan esim. koiran 2 tilalle jo alkuerässä, kyseisen lähdön pisteet lasketaan ajueelle, joka
koostuu koirista 1, 3 ja 4.
Esimerkki 2: ”Ajue A” koostuu koirista 1,2 ja 3, sekä varakoirasta 4. Mikäli kokoonpano 1,2 ja 3
juoksevat alkuerän, eikä varakoira näin ollen osallistu tähän lähtöön, lasketaan alkueräsijoituksen
pisteet koirakokoonpanolle 1, 2 ja 3. Mikäli esim. koira 1 loukkaantuu alkuerässä ja varakoira
juoksee ajueessa finaalissa, lasketaan tämä erilliseksi ajueeksi, ”Ajue B” ja pisteet lasketaan
finaalilähdöstä ajueelle, joka koostuu koirista 2, 3 ja 4.
4. ”Vuoden Ajue” yhteispisteitä laskiessa, huomioidaan yhdeltä ajueelta enintään 6kpl tulosta samalta
kalenterivuodelta. Mikäli yhdellä ajueella on saman vuoden ajalata enemmän kuin 6 tulosta,
huomioidaan pistelaskussa 6 parasta tulosta.
Esimerkki1:
”Ajue A” on osallistunut vuoden aikana kahteen ajuekokeeseen, juosten samalla kokoonpanolla
sekä alkuerän että finaalin molemmissa kokeissa. Vuoden pisteiden laskennassa tulokset
huomioidaan seuraavasti:
”Ajue A” = yhteensä 4 tulosta kyseisenä vuonna.
Esimerkki 2:
Ajue A on osallistunut vuoden aikana neljään ajuekokeeseen. Kahdessa ensimmäisessä kokeessa
koirat juoksivat samalla kokoonpanolla sekä alkuerän että finaalin. Kahdessa seuraavassa
kokeessa ajue juoksi samalla kokoonpanolla alkuerissä, mutta ei juossut lainkaan finaaleissa.
Vuoden pisteiden laskennassa tulokset huomioidaan seuraavasti:
”Ajue A” = yhteensä 6 tulosta kyseisenä vuonna.
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Esimerkki 3:
”Ajue A” on osallistunut vuoden aikana kahteen ajuekokeeseen. Ensimmäisessä kokeessa ajue
juoksee samalla kokoonpanolla sekä alkuerän että finaalin. Toisessa kokeessa yksi ajueen koirista
loukkaantuu alkuerässä ja varakoira juokse muiden kanssa finaalissa. Finaalissa juossut ajue,
katsotaan eri ajueeksi, tässä esimerkissä ”Ajue B”. Tämän lisäksi, ”Ajue A”n varakoira, on juossut
vuoden aikana muiden kuin ”Ajue B”:n koirien kanssa yhdessä kokeessa, näin ollen muodostaen
kokoonpanon ”Ajue C”, joka juoksi kyseisen kokeen alkuerässä ja finaalissa. Vuoden pisteiden
laskennassa lähdöt huomioidaan seuraavasti:
”Ajue A” = yhteensä 3 tulosta kyseisenä vuonna.
”Ajue B” = yhteensä 1 tulos kyseisenä vuonna.
”Ajue C” = yhteensä 2 tulosta kyseisenä vuonna.

5. Pistelaskun kannalta kaikki ajuekokeet ovat samanarvoisia. (Arvokilpailut, kansalliset ja
kansainväliset kokeet) Ajuekokeiden (sekä alkuerälähtöjen että lopullisen sijoituksen) pisteet
jaetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Alkuerälähdön tai kokeen lopullisen sijoituksen perusteella
jaettavan pistemäärän lisäksi, ajueelle lisätään 1 (yksi) lisäpiste, jokaista kokeeseen osallistunutta
ajuetta kohti, jonka kyseinen ajue on voittanut alkuerässä / lopullisessa sijoittumisessa. Lisäpisteet
lasketaan kaikista lähtöön osallistuvista ajueista. Ajueet, jotka lasketaan voitetuiksi, voivat näin ollen
koostua minkä rotuisista koirista tahansa. Esimerkkejä pisteiden laskusta taulukon jälkeen.

PISTEET JOKAISEN LÄHDÖN SIJOITUKSEN MUKAAN:

Ajueen sijoitus alkuerälähdössä tai
lopullinen sijoitus kokeessa
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11 ja sijoitukset tästä eteenpäin
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Pisteet

Lisäpisteet
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+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
+1 lisäpiste per voitettu ajue
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Esimerkki 1:
Ajuekokokeeseen on ilmoitettu 15 ajuetta. Kaikki ajueet ovat paikalla ja juoksevat alkuerässä.
”Ajue A” on alkuerässä sijalla 6. ”Ajue A” saa sijoituksesta 25 pistettä ja tämän lisäksi 9 pistettä
voitettujen ajueiden määrään perustuen.
→”Ajue” A pisteet alkuerästä: 25+9 = 34p
Kokeen finaaliin osallistuu 10 ajuetta. ”Ajue A” lopullinen sijoitus kokeessa on 4. ”Ajue A” saa
sijoituksesta 35p ja tämän lisäksi 6 pistettä voitettujen ajueiden määrään perustuen.
→”Ajue A” pisteet kokeen lopullisen sijoituksen perusteella 35+6 = 44p
Ajue ”A” sai kokeesta kaksi tulosta ja keräsi kieropalkintopisteitä: 34+44 = 78p
Esimerkki 2:
Ajuekokokeeseen on ilmoitettu 25 ajuetta. Kaikki ajueet ovat paikalla ja juoksevat alkuerässä.
”Ajue A” on alkuerässä sijalla 8. ”Ajue A” saa sijoituksesta 15 pistettä ja tämän lisäksi 17 pistettä
voitettujen ajueiden määrään perustuen.
→”Ajue A” pisteet alkuerästä: 15+17 = 32p
Kokeen finaaliin osallistuu 15 ajuetta. ”Ajue A” joutuu ottamaan finaalilähtöön varakoiran, jolloin
muodostuu uusi ajue, ”Ajue B”. ” Ajue B” lopullinen sijoitus kokeessa on 2. ”Ajue B” saa sijoituksesta
45p ja tämän lisäksi 13 pistettä voitettujen ajueiden määrään perustuen.
→”Ajue B” pisteet kokeen lopullisen sijoituksen perusteella 45+13 = 58p
Ajue ”A” sai kokeesta yhden tuloksen ja keräsi kiertopalkintopisteitä: 15+17 = 32p
Ajue ”B” sai kokeesta yhden tuloksen ja keräsi kiertopalkintopisteitä: 45+13 = 58p

6. Kilpailuaika on kalenterivuosi, eli pisteitä lasketaan joka vuosi aikaväliltä 1.1. -31.12. ja voittaja-ajue
on se, jolla on vuoden viimeisenä päivän eniten pisteitä, kun lasketaan yhteen kuuden parhaan
tuloksen pisteet.
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7. Jotta ajue olisi mukana pisteiden laskennassa, huomioittehan että ajueen yhteyshenkilön tulee
lähettää jokaisen ajueeseen osallistuneen koiran (3 koiraa per ajue) kilpakirjasta
valokuva/skannausnäkymä, jossa näkyy koiran nimi sekä ajueen sijoitus alkuerässä ja mahdollisen
kokeen lopullinen sijoitus. Tositteet on toimitettava seuraavan kalenterivuoden 31.1. mennessä
osoitteeseen sun.kiertopalkinnot@gmail.com.
8. Kaksi (2) ilmoitetuista ajuekoetuloksista voivat olla ulkomaalaisia, jolloin ajueen vastuuhenkilön on
toimitettava kohdassa 8 mainittujen kilpakirjakuvien lisäksi kiertopalkintovastaavalle kopiot
sijoitukset ilmaisevasta tositteesta, sekä alkuerästä että kokeen lopullisesta sijoituksesta. Tositteet
on toimitettava seuraavan kalenterivuoden 31.1. mennessä osoitteeseen
sun.kiertopalkinnot@gmail.com.
9. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon vain Suomen kansalaisen omistamista ja Suomeen
rekisteröidyistä koirista koostuvat ajueet. Ajueen koirien kaikkien omistajien tulee olla Suomen
Unkarinvinttikoirat Ry:n jäseniä. (Mikäli yhdellä koiralla on useampi omistaja, riittää että yksi
omistajista on SUN ry:n jäsen) Ajue osallistuu kiertopalkintojen pistelaskuun siitä päivästä alkaen,
jolloin kaikkien ajueen koirien omistajat ovat liittyneet yhdistyksen jäseniksi ja kaikki ajueen koirat
ovat rekisteröity Suomeen. Mikäli koiran/koirien omistaja/omistajat liittyvät Suomen
Unkarinvinttikoirat- yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksun oltava
maksettuna 1.8. mennessä, jotta ajueen koko vuoden tulokset voidaan huomioida kilpailussa
kyseiseltä vuodelta. Mikäli jäsenmaksu maksetaan 1.8. jälkeen, huomioidaan tuloksiin ainoastaan
jäsenmaksun jälkeen syntyneet tulokset, eli aikaväliltä 2.8.-31.12.
10. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa voittaa se ajue, jolla on vähemmän huomioituja tuloksia. Jos
tuloksia on yhtä monta, ratkaistaan voittaja ottamalla huomioon sijoitukset. Se ajue voittaa, jolla on
kaikista tuloksista keskiarvolla laskettuna korkeimmat sijoitukset kokeiden alkuerissä / lopullisissa
tuloksissa. Mikäli tulokset ovat edelleen tasan, voittaa se ajue, jolla on kaikista tuloksista
keskiarvolla laskettuna korkeimmat pisteet.
11. Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan aina viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 1. päivä
lista, jossa näkyy edellisen vuoden kymmenen parhaiten pisteitä keränneiden ajueiden tiedot ja
pistemäärät. Lisäksi voittaja-ajueen koirien omistajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.
Palkinto jaetaan aina yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa, joka pidetään joka vuosi
lokakuussa, hallituksen määräämänä päivänä. Vaikka palkinto jaetaan ajuekohtaisesti, muistetaan
jokaista ajueeseen osallistuvaa koiraa erikseen palkitsemisen yhteydessä. (Vertaa: ajuekokeissa
koirat arvostellaan ajueena, mutta mahdolliset sertifikaatit jaetaan koirakohtaisesti)
12. Koiran omistajan on ilmoitettava tuloksissa olevista virheistä yhdistyksen kiertopalkintovastaavalle
15.3. mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja virheitä ei enää korjata tuloksiin.

13. Kiertopalkintojen sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa SUN ry:n hallitus. Muutokset
astuvat voimaan muutospäivämäärästä katsottuna aina 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.
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