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Vuoden maastojuoksukuningas ja –kuningatar  

Maastokuningas ja –kuningatar pisteitä voivat kerätä kaikki Suomen  

Unkarinvinttikoirat ry:n jäsenten suomeen rekisteröidyt unkarinvinttikoirat. Koirat 

saavuttavat pisteitä kauden aikana juostuista virallisista maastojuoksukilpailuista. 

Pisteidenlaskukausi on kalenterivuosi. 

 

Pistelaskennasta huolehtii SUN ry:n kiertopalkintovastaava: 

sun.kiertopalkinnot@gmail.com . 

Pisteet lasketaan kauden aikana Suomessa järjestetyistä virallisista 

maastojuoksukilpailuista, sekä myös ulkomaisista kisoista, mikäli omistaja itse 

ilmoittaa ulkomaiset tulokset pisteiden laskijalle yllä mainittuun 

sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittaessaan ulkomaisesta tuloksesta, tulee mukaan 

liittää tosite, joka todentaa osallistumisen, sijoituksen, osallistuneiden 

unkarinvinttikoirien määrän sekä maksimipistemäärän per lähtö. (Esim. lähtölista, 

tuloslista + kopio kilpakirjasta sekä tosite tai linkki kokeen pisteytyssääntöihin) 

 

Pisteissä huomioidaan yhdeltä juoksukaudelta koiran neljä (4) parasta pistelukua.   

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. 

 

Pistelaskennassa otetaan huomion vain ne kilpailut, joista koira on saanut 

hyväksytyn tuloksen. Suomessa hyväksytyksi tulokseksi katsotaan vähintään 300p, 

mikäli koira on juossut sekä alkuerän että finaalin, tai 150p mikäli koira on juossut 

vain alkuerän. Ulkomaisten tulosten osalta sovelletaan kunkin maan voimassa 

olevaa hyväksytyn pistemäärän rajaa. Tämän vuoksi, koiran omistajan tulee 

ulkomaisia tuloksia ilmoittaessaan muistaa toimittaa kiertopalkintovastaavalle 

tosite tai linkki ulkomaisen kokeen pisteytyssääntöihin. 

 

Pisteet saadaan jakamalla koiran sijoitus kilpailuluokan osallistujamäärällä. Esim. jos 

koira sijoittuu kolmanneksi ja osallistuja on ollut 7, saa koira pisteitä 0.43 mutta jos 
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koira on voittanut kilpailun ja osallistujia on ollut 7, saa koira pisteitä 0.14. Mikäli 

urokset ja nartut juoksevat erikseen, tai maastokokeessa on oma luokka 

veteraaneille, otetaan pistelaskussa huomioon vain ne rodun koirat, jotka ovat 

osallistuneet samaan kilpailuluokkaan.  

 

 Esimerkki 1: uroskoira sijoittuu toiseksi kilpailussa, jossa urokset ja nartut juoksevat 

erikseen. Uroksia osallistui 6kpl ja narttuja 8kpl. Uroksen pisteet lasketaan: sijoitus 

(2.) jaettuna kilpailuluokan koirilla (6 urosta), eli 2:6=0.3333.  

 

Esimerkki 2: mikäli veteraaneille on oma lähtö ja luokkaan osallistuu kaksi koiraa, 

lasketaan voittajan pisteet 1:2= 0.5. 

 

Pistelaskennassa paras tulos on koiralla, jolla on mahdollisimman pieni pisteluku 

kun kauden neljän parhaan tuloksen pisteet lasketaan yhteen. 

Päästäkseen Maastokuningas ja -kuningatar -listalle koiralla pitää olla pisteitä 

vähintään kolmesta (3) kilpailusta.  

Mikäli koiralla on pisteitä vähemmästä kuin neljästä kilpailusta, lisätään puuttuvasta 

kilpailusta yksi (1) piste. Pisteissä huomioidaan yhdeltä juoksukaudelta koiran neljä 

(4) parasta pistelukua.   

Kauden pienimmän pisteluvun saavuttanut uros saa kiertopalkinnon 

”Maastokuningas” ja pienimmän pisteluvun saavuttanut narttu kiertopalkinnon 

”Maastokuningatar”.  

  

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 

ensisijaisesti yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa lokakuussa tai 

palkinto toimitetaan voittajalle hallituksen päätöksellä muulla tavoin, esimerkiksi 

postittamalla. 
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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. 

  

Kiertopalkinnon säännöt on hallituksen toimesta päivitetty joulukuussa 2021. 

 


