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Cup-kilpailusäännöt
Hyväksytty Suomen Kanihyppääjät ry:n hallituksessa kesäkuussa 2019

Cup-kilpailun tulee koostua vähintään kahdesta samasta luokasta ja rata voi olla
suora ja/tai mutka. Cup tulee järjestää kilpailuviikonloppuna ja kanilla tulee olla
sama ohjaaja jokaisessa luokassa johon se osallistuu. 

Cup-kilpailun pisteet lasketaan seuraavasti: 

- Jokainen kani kerryttää pisteitä palkintosijansa mukaisesti. Ensimmäiseksi palkittu
saa siten yhden pisteen, toinen kaksi, kolmas kolme jne. Kanin palkintosija määrä
pisteet, vaikka kaikki luokan kanit eivät osallistuisikaan cupiin. Näin ollen
esimerkiksi toiseksi tullut kani saa kaksi pistettä, vaikka voittanut kani ei olisi
mukana cupissa.

- Saadakseen tuloksen cupista kanin tulee osallistua kaikkiin saman luokkatason
cup-luokkiin ja tultava maaliin vähintään 50% luokista. 

- Ilman palkintosijoitusta jääneet kanit saavat pisteen enemmän kuin viimeiselle
palkintosijalle päässyt kani. 

- Kanin saman luokkatason cup-luokista ansaitsemat pisteet lasketaan yhteen. 

- Vähiten pisteitä saanut kani voittaa, toiseksi vähiten pisteitä saanut kani tulee
toiseksi, jne. 

- Mikäli kahdella tai useammalla kanilla on sama pistemäärä, ratkaisee
tulosjärjestyksen paras sijoitusnumero. Mikäli kaneilla on sama paras
sijoitusnumero, katsotaan toiseksi parasta sijoitusnumeroa, jne. 

- Mikäli kahdella tai useammalla kanilla on sama pistemäärä ja samat
sijoitusnumerot, ratkaisee cup-luokkien suurin kierrosten määrä tulosjärjestyksen.
Mikäli myös kierrosten määrä on sama, ratkaisee pienin kokonaisvirhepistemäärä
kaikista cupin luokista. Mikäli virhepisteetkin ovat samat, pienin kokonaisaika
ratkaisee.
 
- Kani, joka ansaitsee viimeisen klassauspisteen luokassaan cupin aikana, saa
jatkaa kilpailua cupissa. Sen tulosta ei kuitenkaan huomioida seuraavan cupin
sisäisen luokan klassauspisteissä ja serteissä, mutta sen sijoitus otetaan huomioon
cupin pisteidenlaskussa. 

- Edellisestä sääntökohdasta johtuen tuloslistojen palkintosijat voivat vaihdella.
Näissä tilanteissa tulee tuloksiin merkitä sekä se lähtömäärä, joka huomioidaan
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klassauspisteitä jakaessa, että lähtömäärä joka määrittää palkintosijat. Merkintä
tapahtuu sulkumerkein, esimerkiksi 3/10(11). 

- Cupin aikana luokasta pois klassautuneen kanin kohdalle merkitään tuloslistaan
viiva klassausten kohdalle. Viiva merkitään myös silloin, jos kanin virhepisteet
ylittävät säännönmukaisen klassauspisteen rajan. 

- Mikäli halutaan soveltaa joitain muita sääntöjä cupissa, tulee säännöt hyväksyttää
hallituksella. Hyväksytyt säännöt tulee liittää osaksi kilpailukutsua niin, että niistä
käy selväksi miten cupin pisteet lasketaan.


