Koirien korkeushypyn viralliset säännöt
Koirien korkeushyppy on työkoirien oma hyppykisa. Koirien korkeushypyssa koirat hyppäävät korkeutta
yrittämällä koskettaa tai ottaa kiinni ylhäältä roikkuvaa lelua tai viehettä. Koirien korkeushyppy on
SATHY ry.:lle kopioitu USA:sta, jossa kisailua kutsutaan nimellä High Jump. High Jump on USA:ssa
erittäin suosittu laji esim. amerikanpitbullterriereiden keskuudessa.
Välineet
Korkeushyppyteline ja järjestelyt vaihtelevat kisojen välillä, mutta on sellainen, että se on koiralle
mahdollisimman turvallinen.
Koiran panta on oltava sellainen, että koira ei pääse karkaamaan. Hihnan on oltava riittävän
pitkä.
Koiran käsittely
Koiraa suositellaan pitämään taluttimessa. Jos tähän ei ohjaajan mielestä ole tarvetta eikä ole
pelkoa koiran karkaamisesta, voi tuomari antaa ohjaajalle luvan pitää koira myös vapaana
hyppytilanteessa.
Koiraa saa kannustaa ja komentaa suusanallisesti. Ohjaaja ei saa avustaa koiraa muuten kuin
kehottamalla hyppäämään ja näyttämällä mahdollista viehettä. Elävän vieheen käyttö on
kielletty.
Koiraa ei saa koskettaa tai esimerkiksi nostaa vaan koiran tulee itse vapaaehtoisesti
tavoittelemaan viehettä.
Tulokset
Hyppykorkeus on vieheen alareunan korkeus maasta. Hypyn tulos on hyppykorkeus jaettuna
hyppäävän koiran säkäkorkeudella (mitataan kisapaikalla SATHY ry.:n toimitsijoiden toimesta).
Näin pienikin koira voi olla voittaja, eikä kisan korkeimmalle hyppäävä koira välttämättä ole
voittaja - voittaja on aina se koira, joka hyppää korkeimmalle suhteessa omaan
säkäkorkeuteensa nähden.
Esimerkiksi: Viehe roikkuu siten, että sen alareuna on 1,75 metrin korkeudella maasta.
Hyppäävän koiran säkäkorkeus on 47 cm.
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Hyväksytty hyppy on sellainen, jossa koira silminnähden koskettaa vihehettä tai onnistuu
saamaan kiinni vieheesstä, koiran on vähintään kosketettava viehettä.
Koira saa yrittää hypätä samaa korkeutta niin kauan, kuin sen kisan tuomari antaa (yleensä kuitenkin 3
kertaa per korkeus).
Kun tiettyä hyppykorkeutta on jokainen koira joko hypännyt tai yrittänyt hypätä, siirrytään tuomarin
ohjeistuksesta seuraavaan korkeuteen. Näin jatketaan kunnes korkeus on niin korkea, että kukaan
koirista ei enää sitä hyppää.
Tämän jälkeen lasketaan hypyn korkeudet suhteessa koirien omaan säkäkorkeuteen ja voittaja
julistetaan.
Korkeushypyssä jaettavat RANKING-pisteet: Jos kisa on järjestetty SATHY ry:n luvalla niin jaetaan
ranking-pisteitä seuraavanlaisesti: Voittaja saa niin monta pistettä, kuin hyväksytyn hypyn saaneita
koiria on koko kisassa. Toiseksi tullut saa yhden pisteen vähemmän, jne. ja viimeiseksi tullut saa yhden
pisteen.
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