
Petojahti™ viralliset säännöt 

Petojahti™ on isoille bulldoggi-roduille (amerikanbulldoggi, amerikanpitbullterrieri, bandoggi ja 
vanhaenglanninbulldoggi) tarkoitettu laji.

Koira juoksee ilman omistajaa tai handleria vapaana (omistajan vastuulla) ja ottaa kiinni nopeasti 
kulkevan, isokoisen ja vaikeasti pysäytettävän vieheen (”peto”). Nopeiten, eli lyhimmällä matkalla, 
vieheen kiinni ottanut koira on voittaja.
Jos aika/matka on toisen koiran kanssa sama on kevyempi koira voittaja.
Koirat osallistuvat kilpaan yksi kerrallaan.
Koira saa juosta saman radan niin useaan otteeseen kuin kyseisen kisan tuomari antaa luvan. 

Välineet, viehe

Petojahti-vieheen tulee olla isokokoinen ja riittävän painava. Tyypillinen Petojahti-viehe on 1,5 x 
0,7 x 0,7 metrin kokoinen ja vähintään 10 kg painoinen.
Petojahdissa ei voi pitää vieheenä motivointipatukaa tai muuta pienikokoista viehettä.

Välineet, laite

Petojahti-viehettä vedetään laitteella, joka antaa nopealla kiihdytyksellä kovan ja tasaisen 
vauhdin. Tyypillinen nopeus on jopa 40 km/h. Vieheen vedon tulisi olla jokaiselle koiralle 
samanlainen ja saman nopeuksinen.
Laitteessa voi olla automaattinen pysäytys, jolloin viehe pystähtyy automaattisesti kun koira 
jarruttaa viehettä riittävällä voimalla.
Laitteessa voi olla automaattinen lähtö, jolloin koira pääsee juoksemaan heti kun viehe on 
saanut riittävän etumatkan.
Petojahdissa ei voi pitää laitetta tai käsikäyttöistä mekanismia, jossa viehe kulkee liian hitaasti 
tai pysähtyy koiran pelkästä kosketuksesta.

Rata

Petojahdissa radan tulee olla mahdollisimman pitkä ja vieheen esteettömän kulun 
mahdollistava. Tyypillinen Petojahti-radan pituus on 60 - 100 metriä.
Radan leveys tulee olla sellainen, että viehe ja sen perässä juokseva koira voi esteettä kulkea.
Yleisöä ja yleisössä olevia koiria tulee pitää riittävän kaukana radasta. Yleisön on pidettävä 
erityistä huolta, ettei koirat pääse karkaamaan radalle.
Rata ei saa olla liian lyhyt, esim 40 metriä on aivan liian lyhyt.

Koiran käsittely

Koira on pidettävä kytkettynä lähtöhetkeen asti. Jos käytössä on automaatilähtöinen talutin on 
omistajan varmistettava, ettei koira pääse ennen lähtöä karkaamaan.
Lähdön tapahduttua on omistajan, handlerin tai ylimääräisen avustajan seurattava koiraa siten, 
että koiran saa kytkettyä heti koiran suorituksen loputtua. Omistajan/handlerin on myös 
varmistettava, ettei koira pääse juoksemaan kilparadan ulkopuolelle.

Tulokset

Tulos kirjataan ylös joko Petojahti-laitteen laskurista tai merkitsemällä vieheen kiinniottopiste 
maahan/lattiaan.
Kilpailun loputtua lyhimmän matkan (tai nopeimman ajan) juossut koira on voittanut. 
Seuraavaksi lyhin on 2. jne.

Päätökset ja tulokset

Kisan päätuomarilla on päätöksissä ehdoton ylivalta mutta hän voi neuvotella muiden kanssa ennen 
päätöstä.

RANKING-pisteet: Jos Petojahti™-kisa on järjestetty SATHY ry:n luvalla niin jaetaan ranking-pisteitä 
seuraavanlaisesti: Voittajakoiralle annetaan osallistuneiden koirien verran pisteitä, toiseksi tulleelle yksi 
vähemmän, jne. Tasatuloksen saaneet koirat saavat yhtä paljon pisteitä mutta seuraava sija jää pois  
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