
 

 

 

 

 

SÄÄNNÖT VOIMASSA 1.1.2023 ALKAEN  SUN RY HALLITUS 

 

SUN RY AJUEMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 
 
Suomen Unkarinvinttikoirat ry jakaa vuosittain yhden, ennalta ilmoitetun virallisen ajuekokeen 
yhteydessä, yhdistyksen epävirallisen tittelin: 
 
SUN AJUEMESTARI + vuosiluku, esimerkiksi 2023 
 
Titteli ei ole Suomen Kennelliiton tai Suomen Vinttikoiraliiton virallisesti hyväksymä, eli tämän 
tittelikilpailun tulokset eivät tule näkyviin jalostustietojärjestelmään, mutta SUN ry julkaisee 
tuloslistan omalla kotisivullaan.  
 
Kilpailussa sijoitetaan kilpailun (3) parasta ajuetta, jotka ovat juosseet sekä alkuerän että finaalin ja 
saavuttaneet vähintään hyväksytyn tuloksen (ae + fin yhteensä vähintään 300 pistettä). 
Tittelikilpailun voittaneelle ajueelle jaetaan SUN ry:n suojatuilla väreillä teetetty mantteli, jossa 
lukee titteli ja vuosiluku. Tämän lisäksi hallitus päättää toimintakausittain etukäteen, mahdollisista 
muista sijoittuneille jaetuista palkinnoista.  
 
Mikäli ajue ottaa varakoiran käyttöön kesken kokeen, palkitaan kaikki neljä ajueessa juossutta 
koiraa ajueen sijoituksen mukaisesti. Esimerkki: koirat a, b ja c juoksevat ajueena alkuerässä. Koira 
b loukkaantuu alkuerässä ja finaaliin otetaan varakoira d. Ajue on kokeen paras unkarinvinttikoira-
ajue kokonaispisteillä 378. Palkintojenjaossa jaetaan voittajamanttelit kaikille koirille: a, b, c ja d.   
 
Titteli ja sijoitukset jaetaan ainoastaan ajueille, jotka muodostuvat pelkästään unkarinvinttikoirista.  
 
Mikäli Suomen Unkarinvinttikoirat ry:llä ei ole mahdollisuutta järjestää omaa virallista ajuekoetta, 
juostaan yhdistyksen tittelikilpailu jonkun virallisen ajuekokeen yhteydessä.  
 
Osallistumisoikeus: 
Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n tittelikilpailuun osallistuminen edellyttää, että kaikkien ajueeseen 
osallistuvien koirien omistajat ovat Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n jäseniä. Mikäli joillain koirilla 
on useampi omistaja, riittää kuitenkin, että vähintään yksi omistajista on SUN ry:n jäsen. Tämän 
lisäksi, tulee yhdistyksen jäsenmaksu olla maksettuna viimeistään viikkoa ennen juostavaa 
tittelikilpailua.  
 
Mikäli viralliseen kilpailuun osallistuu myös ajueita, joiden koirien omistajat eivät kaikki ole 
Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n jäseniä, poimii SUN ry tuloksista parhaiten sijoittuneet jäsenten 
omistamat ajueet. 
 
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. 
 
Säännöt on SUN ry hallituksen toimesta laadittu syyskuussa 2022. 


