SUNMM JA SUNVM MAASTOKILPAILUN SÄÄNNÖT
Suomen Unkarinvinttikoirat ry jakaa vuosittain maastojuoksukilpailujen yhteydessä alla luetellut
epäviralliset tittelit:
SUNMM [uros] = SUN ry: maastomestari vuosimallia XX
SUNMM [narttu] = SUN ry: maastomestari vuosimallia XX
SUNVM [uros] = SUN ry: veteraanimaastomestari vuosimallia XX
SUNVM [narttu] = SUN ry: veteraanimaastomestari vuosimallia XX
PÄIVÄN SYKÄHDYTTÄJÄ vuosimallia XX [jaetaan vain 1kpl, joten tittelin vastanottaja voi olla uros tai narttu]
Tittelit eivät ole Suomen Kennelliiton tai Suomen Vinttikoiraliiton virallisesti hyväksymiä, eli tulokset eivät tule
näkyviin jalostustietojärjestelmään, mutta SUN ry julkaisee tuloslistan omalla kotisivullaan.
Kilpailussa sijoitetaan sekä avoimen luokan neljä (4) parasta urosta ja neljä (4) parasta narttua, että
veteraaniluokan neljä (4) parasta urosta ja neljä (4) parasta narttua. Tittelikilpailun voittaneille jaetaan SUN
ry:n suojatuilla väreillä teetetty mantteli, jossa lukee titteli ja vuosiluku. Tämän lisäksi hallitus päättää
toimintakausittain etukäteen mahdollisista muista sijoittuneille jaetuista palkinnoista. Päivän sykähdyttäjän
valitsee kilpailun virallinen tuomaristo ja palkinnosta päättää hallitus etukäteen toimintakausittain.
Mikäli Suomen Unkarinvinttikoirat ry:llä ei ole mahdollisuutta järjestää omaa virallista maastojuoksukilpailua,
juostaan yhdistyksen tittelikilpailu jonkun virallisen kilpailun yhteydessä. Mikäli virallisessa kilpailussa ei ole
erikseen luokkia uroksille ja nartuille tai veteraaneille, poimii SUN ry tuloksista parhaiten sijoittuneet avoimen
luokan urokset ja nartut, sekä veteraaniluokan urokset ja nartut. Näiden tittelit ja palkinnot jaetaan virallisen
kilpailun palkintojenjaon 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.
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.
Veteraani-ikäinen koira kilpailee vain veteraanimaastomestaruus-tittelistä huolimatta siitä, onko veteraaneille
järjestetty kisassa oma luokka vai poimitaanko veteraanien tulokset avoimen luokan tulosten joukosta.
Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen. Sääntöjen laatimisesta sekä muutoksista vastaa SUN ry:n hallitus
ja muutoksista tiedotetaan yhdistyksen kotisivulla.

