Koirien Tuholaistorjunta™ -kilpailun viralliset säännöt
Tuholaistorjunta™ on kilpailumuotona kehitetty erityisesti amerikankääpiöterrieri-koirarodun alkuperäistä
käyttötarkoitusta ylläpitäväksi urheilumuodoksi. Tarkoin suunnitellussa kilpailussa pärjää parhaiten
nokkela ja nopea rotunsa edustaja. Tuholaistorjunta on amerikankääpiöterrierin oma laji, kisaan saa
osallistua myös amerikankarvatonterrieri- ja patterdalenterrierikoirarotujen edustajat.
Välineet
Tuholaistorjunnossa vedetään samansuuntaisesti vähintään 5 kpl vieheitä noin reipasta kävelyvauhtia,
vähintään metrin välein.
Vedettävä matka on vähintään vieheiden määrä metreissä (esimerkiksi kuusi viehettä vedetään kuusi
metriä). Tuomari voi ennen kilpailua hyväksyä ehdotetut viehemäärät ja poikkeavat mitat.
Vieheiden on kuljettava suljetulla alueella siten, että muut koirat, yleisö tai muu ympäristö ei pääse
häiritsemään kisaavaa koiraa. Tuomari päättää ennen kilpailua miten tämä tehdään.
Vieheiden tulee olla sellaisia, että koiran ottaessa vieheen kiinni tulee vieheen pysähtyä lopullisesti ja
jäljellä olevien vieheiden jatkaa matkaa.
Kilpailun kulku
Jokaisella koiralla on kilpailukohtainen määrä yrityksiä (yleensä esim. 3). Paras kilpailutulos on lopullinen
tulos.
Vieheet sijoitetaan lähtöpaikalle ja koira vähintään yhden metrin päähän niiden taakse.
Ohjaaja pitää koiraa paikallaan kunnes tuomarin käskystä vieheet vedetään liikkeelle. Jos käytössä on
lähtöportti niin koiran lähtö laukaisee vieheet liikkeelle.
Koiran on tarkoitus pysäyttää kaikki vieheet ja kilpailutulos on kunkin vieheen liikkeelläoloajat
yhteenlaskettuna. Karanneista vieheistä saa sen ajan, joka vieheeltä kuluu karkaamiseen.
Esimerkki a: Koira pysäyttää kaikki kisan 5 viehettä ajoilla 1,2 s., 1,5 s., 2,3 s., 3,9 s. ja 4,5 s.
Koiran tulokseksi tulee 13,4 s.
Esimerkki b: Koira pysäyttää kisan 5:stä vieheestä 3 viehettä ajoilla 1,2 s., 1,5 s. ja 2,3 s.
Karkaavat kaksi viehettä katoavat 6:ssa sekunnissa. Koiran tulokseksi tulee 17,0 s.
Jos käytössä ei ole automaattista ajanottoa niin tulos on joko:
a) jos kaikki vieheet pyydystetään niin
kokonaisaika kertaa vieheiden määrä +1 jaettuna kahdella.
Tämä antaa keskimääräisesti vertailukelpoisen tuloksen automaattiajanottoon.
tai
viimeisen pyydystetyn vieheen aika.
b) jos osa vieheistä jää pyydystämättä niin tulos on
karanneiden vieheiden määrä +1 kertaa yhden karanneen vieheen aika.
Koira ei saa koskea vieheisiin ennen kilpailun alkua. Varaslähdöstä seuraa tuloksen hylkääminen.
Jos ilmenee laitevika tai suoritus häiriintyy ulkopuolisten toimesta voi tuomari ohjaajan pyynnöstä
myöntää uuden yrityksen.
Voittaja
Nopeimman ajan/tuloksen saanut koira on voittaja. Toiselle sijalle tulee se koira, jolla on toiseksi nopein
aika jne.
Tasatuloksessa kevyempi koira voittaa tai tuomarin niin päättäessä otetaan tasatulosten saaneiden
koirien välillä uusintakisa.
Kisan päätuomarilla on päätöksissä ylivalta mutta hän voi neuvotella muiden kanssa ennen päätöstä.
RANKING-pisteet: Jos kisa on järjestetty SATHY ry:n luvalla niin jaetaan ranking-pisteitä
seuraavanlaisesti: Voittajakoiralle annetaan kilpailuluokkaan osallistuneiden koirien lukumäärän verran
pisteitä, toiseksi tulleelle yksi vähemmän, jne. Tasatuloksen saaneista koirista kevyempi koira voittaa.
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