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Suomen unkarinvinttikoirat ry:n ratamestaruuden ja 
veteraaniratamestaruuden säännöt 

 

Suomen Unkarinvinttikoirat ry jakaa vuosittain yhden, ennalta ilmoitetun 
ratajuoksukilpailun yhteydessä alla luetellut epäviralliset tittelit: 
 
SUNRM [uros] = SUN ry: ratamestari vuosimallia XX 
SUNRM [narttu] = SUN ry: ratamestari vuosimallia XX 
SUNVRM [uros] = SUN ry: veteraaniratamestari vuosimallia XX 
SUNVRM [narttu] = SUN ry: veteraaniratamestari vuosimallia XX 
 
Tittelit eivät ole Suomen Kennelliiton tai Suomen Vinttikoiraliiton virallisesti 
hyväksymiä, eli tulokset eivät tule näkyviin jalostustietojärjestelmään, mutta SUN ry 
julkaisee tuloslistan omalla kotisivullaan. 
 
Mestaruustitteli(t) ratkaistaan alkuerä- ja finaalijuoksuilla. 
Alkueristä 6 nopeinta koiraa menee A-finaaliin ja 6 seuraavaksi nopeinta koiraa B-
finaaliin. 
 
Avoimen luokan juostava matka: 480metriä. 
Veteraaniluokan juostava matka: 280 metriä. 
 
Yleisten ratakilpailusääntöjen mukaisesti, myös SUNRM ja SUNVRM kilpailussa 
urokset ja nartut juoksevat erikseen, mikäli kumpaakin sukupuolta on vähintään 6kpl 
per luokka. (avoimessa luokassa 6 narttua + 6 urosta ja/tai veteraaniluokassa 6 
narttua + 6 urosta) 
 
SUN ry mestaruuskilpailussa sijoitetaan: 

• avoimen luokan A-finaalin kaikki koirat hyväksytyllä tuloksella sekä B-finaalin 
voittaja. 

• veteraaniluokan A-finaalin kaikki koirat hyväksytyllä tuloksella sekä B-finaalin 
voittaja. 
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Avoimen luokan toteutumiseen vaaditaan vähintään kaksi osallistujaa kyseiseen 
luokkaan. Mikäli avoimen luokan mestaruus toteutuu lähtöinä, joissa urokset ja 
nartut juoksevat yhdessä, SUN ry poimii tuloksista sekä urosten että narttujen 
voittajat tulosten perusteella. Esimerkki: Avoimen luokan finaalissa on 3 narttua ja 3 
urosta. Kaikki 3 urosta ovat narttuja nopeampia. Lähdön nopein uros saa tittelin 
SUNRM vuosimallia XX. Neljänneksi tullut narttu saa myös tittelin SUNRM 
vuosimallia XX, koska on ollut kilpailun parhaiten sijoittunut narttu.  
 
Veteraaniluokan toteutumiseen vaaditaan vähintään kaksi osallistujaa kyseiseen 
luokkaan. Mikäli veteraaniluokan mestaruus toteutuu lähtöinä, joissa urokset ja 
nartut juoksevat yhdessä, SUN ry poimii tuloksista sekä urosten että narttujen 
veteraanivoittajat tulosten perusteella. Esimerkki: Veteraaniluokan finaalissa on 5 
narttua ja 1 uros. Kaikki 5 narttua ovat urosta nopeampia. Lähdön nopein narttu saa 
tittelin SUNVRM vuosimallia XX. Kuudenneksi tullut uros saa myös tittelin SUNVRM 
vuosimallia XX, koska on ollut kilpailun parhaiten sijoittunut uros. 
 
Veteraani-ikäisen koiran voi ilmoittaa myös avoimeen luokkaan 480 metrin matkalle 
mutta tällöin koira kilpailee tittelistä SUNRM, ei tittelistä SUNVRM. 
 
Tittelikilpailun voittaneille jaetaan SUN ry:n suojatuilla väreillä teetetty 
mantteli, jossa lukee titteli SUNRM tai SUNVRM ja vuosiluku. Tämän lisäksi hallitus 
päättää toimintakausittain etukäteen mahdollisista muista sijoittuneille jaetuista 
palkinnoista. 
 
Mikäli Suomen Unkarinvinttikoirat ry:llä ei ole mahdollisuutta järjestää omaa 
virallista ratajuoksukilpailua, juostaan yhdistyksen tittelikilpailu jonkun virallisen 
kilpailun yhteydessä. 
 
Osallistumisoikeus: 
Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n tittelikilpailuun osallistuminen edellyttää, että 
ainakin yksi koiran omistajista on Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n jäsen. Tämän 
lisäksi tulee yhdistyksen jäsenmaksu olla maksettuna viimeistään viikkoa ennen 
juostavaa tittelikilpailua. 
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Mikäli viralliseen kilpailuun osallistuu myös koiria, joiden omistajat eivät ole Suomen 
Unkarinvinttikoirat ry:n jäseniä, poimii SUN ry tuloksista parhaiten sijoittuneet 
jäsenten omistamat avoimen luokan urokset ja nartut, sekä veteraaniluokasta 
jäsenten omistamat urokset ja nartut.  Esimerkki: Avoimen luokan finaalissa on 4 
narttua ja 2 urosta. Lähdön voittaneen uroksen omistaja ei ole SUN ry:n jäsen. 
Toiseksi tulee narttu, jonka omistaja ei ole SUN ry jäsen. Kaikkien muiden korien 
omistajat ovat SUN ry jäseniä. Kolmanneksi tulee toinen uroksista ja neljänneksi yksi 
nartuista. Kolmanneksi tullut uros saa tittelin SUNRM vuosimallia XX ja neljänneksi 
tullut narttu saa tittelin SUNRM vuosimallia XX. 
 
 
 
Sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa Suomen Unkarinvinttikoirat 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.  


