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Suomi-Cup – kutsumenettely
Hyväksytty Vinttikoiraliiton liittohallituksessa xx.xx.xxxx
Suomi-Cup on alkukaudesta juostava maastojuoksun arvokilpailu, johon kutsutaan rotujen edellisen kauden
parhaat koirat. Pistelaskennan tekee Vinttikoiraliiton kilpailuvaliokunta.
Pisteet lasketaan edellisellä kaudella Suomessa järjestetyistä virallisista maastokokeistajuoksukilpailuista. Vain
kilpailut, joissa koira on saanut hyväksytyn tuloksen, otetaan huomioon. Pisteet saadaan jakamalla koiran
sijoitus kilpailuluokan osallistujamäärällä. Mikäli koiralla on pisteitä vähemmästä kuin neljästä kilpailusta,
lisätään jokaista puuttuvaa kilpailua kohden yksi (1) piste. Pisteisiin otetaan mukaan koiran neljä (4) parasta
pistemäärää. Pienin pistemäärä on paras.
Päästäkseen Suomi-Cup -kutsulistalle koiralla pitää olla pisteitä vähintään kolmesta (3) kilpailusta.
Kutsuun oikeutettuja ovat listalla parempaan puolikkaaseen sijoittuneet. Jos kutsuun oikeutettuja on vähintään
kuusi (6) urosta ja narttua kutsutaan ne erikseen (max. 8+8 kpl). Ennen lähtöarvontaa kilpailussa pitää olla
mukana vähintään kuusi (6) urosta ja narttua, jotta ne voisivat juosta erikseen. Listalta kutsutaan kuitenkin
enintään kuusitoista (16) koiraa / rotu, ja enintään viisi varakoiraa, mikäli ne ovat kutsuun oikeutettuja.
Tasapistetilanteessa kutsutaan kumpikin koira. Niiden lisäksi kutsutaan edellisen vuoden Suomi-Cupin voittaja
sekä Suomen maastomestaruuskilpailun (SMM ja SVKLMM) voittaja, vaikka ne eivät olisikaan sijoittuneet
kutsuun oikeutettujen listalle.
Rodussa pitää olla vähintään kaksi (2) kutsuun oikeutettua – siis Suomi-Cup – listalla pitää olla vähintään neljä
(4) koiraa, jotta siitä voidaan kutsua koiria Suomi-Cup- kilpailuun.
Mitattavien rotujen ns. normaalikorkuiset ja ylikorkeat koirat käsitellään omina rotuinaan. Ylikorkeat whippetit
ja italianvinttikoirat käsitellään omina rotuinaan. Mitattavien rotujen ylikorkeiden luokkaan on määritelty
maksimikorkeus, liite 5. Rotumäärittely. Mitattavan rodun koira sijoitetaan pisteidensä perusteella sen
kokoluokan listalle, jolle se pisteidenlasku hetkellä kuuluu. Kokoluokkaa kesken kauden vaihtaneelle koiralle
lasketaan pisteet sen kaikista kilpailuista sen kokoluokan mukaan, jossa se on juossut. Jos pisteiden laskun
jälkeen kutsuttavista koirista koiran kokoluokka on vaihtunut, siirretään se mittansa mukaiseen luokkaan
ylimääräisenä koirana. Ko. kokoluokkaan ei kutsuta tämän vaihdon tilalle varakoiraa. Siirretty koira sijoitetaan
uuden kokoluokkansa listalle pisteidensä mukaiseen kohtaan ja kutsutaan seuraavasti:
• Mikäli siirrettävä koira oli vanhassa kokoluokassaan kutsuttavien listalla, kutsutaan se pisteistä
huolimatta kilpailuun ylimääräisenä.
• Mikäli siirrettävän koiran pisteet ovat paremmat, kuin viimeisen listalla olevan kutsuttavan koiran,
kutsutaan se kilpailuun ylimääräisenä.
• Mikäli kilpailuun tulee tarvetta nostaa varakoira/koiria, kutsutaan ensin pisteiden laskuhetken listalta
kokeeseen ilmoittautuneet varakoira(t). Mikäli siirretyllä koiralla on paremmat pisteet kuin kutsutuksi
tulleella varakoiralla kutsutaan lisäksi se ylimääräisenä. Jos tarvetta varakoiralle tulee, siirretty koira
kutsutaan myös silloin, jos se on ainut kokeeseen ilmoittautunut varakoira.
Myös varakoira tulee ilmoittaa kilpailuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jotta se voidaan nostaa
poisjääneen koiran tilalle.

