Koirien Voimavedon™ viralliset säännöt
Voimaveto™ on työkoirien oma köydenvetokilpailu.
Voimavedossa vetotilanne on järjestetty väliseinän avulla sellaiseksi, että koirat eivät näe toisiaan. Näin
varmistetaan se, että kyse on voimamittelöstä eika henkien taistosta.
Voimavedossa ei vahvin koira aina ole voittaja, voiton ratkaisee tekniikka ja koiran sitkeys.
Välineet
Väliseinä on sellainen, että se estää osallistuvia koiria näkemästä toisiaan.
Köysi kulkee väliseinässä olevan aukon läpi.
Köysiaukko on tehty sellaisiksi, että koirat eivät voi nähdä toisiaan.
Köysi on 10 metriä pitkä, merkitty keskeltä ja myös 1,20 metriä kummastakin päästä. Köyden
päässä voi olla purulelu, tms., koiran otetta helpottamassa.
Koiran panta on oltava sellainen, että koira ei pääse karkaamaan. Hihnan oltava vähintään 2 m
pitkä.
Koiran käsittely
Ohjaajat pitävät taluttimissa koiria, mutta ainoastaan valvomassa, mitään ohjeita koiralle esim.
nykäisemällä hihnaa ei saa tehdä, jos näin kuitenkin tapahtuisi niin tuomari voi hylätä kilpailijan.
Koiraa saa kannustaa ja komentaa suusanallisesti.
Kilpailun kulku
Voimavetoon osallistuvat koirat punnitaan ja laitetaan painojärjestykseen. Painojärjestyksessä
olevat koirat jaetaan tasaryhmiin, mieluiten 4 tai 8 koiran painoluokkiin siten, että kilpapareiksi
tulee mahdollisimman samanpainoiset koirat.
Kussakin painoluokassa määrätään toisiaan vastaan vetävät koiraparit painojärjestyksessä
alkaen painavimmasta.
Jos painoluokassa on pariton määrä koiria pääsee kevyin koira jatkoon.
Koirat tuodaan vetopaikalle ja kolikonheitto tai muu arvontatapa määrää kummalta puolelta
väliseinää koira vetää.
Tuomarin merkistä alkaa voimaveto, aikaa vetoon on tasan 2 minuuttia. Se koira on voittaja joka
vetää vastustajan puoleisen merkin väliseinän reijästä läpi. Jos 2 min vetoaika kuluu umpeen on
voittaja se koira, jonka merkki on vedetty kauemmaksi väliseinästä. Jos koira irroittaa köydestä
on sillä aikaa omatoimisesti ottaa uusi ote köydestä. Jos koira ei jatka vetoa tai vetoaika loppuu
juuri tällä hetkellä on vastustaja voittanut.
Täydellisen tasapelin sattuessa kevyempi koira pääsee jatkoon.
Kukin koira käy toisiaan vastaan vain kerran.
Painoluokan voittaja on se koira, jolta loppuu vastustajat omassa painoluokassaan.
Kumpaakin koiraa on tarvittaessa valvomassa avustava tuomari vedon aikana, päätuomari
valvoo vetoa sekä köyden merkintöjä.
Päätuomarilla on päätöksissä aina ylivalta mutta hän voi neuvotella muiden kanssa ennen
päätöstä.
Voimavedossa jaettavat RANKING-pisteet: Jos kisa on järjestetty SATHY ry:n luvalla niin jaetaan
ranking-pisteitä seuraavanlaisesti: Osallistuminen 1 piste, jokaisesta jatkoonpääsystä 1 piste.
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