
Greyhound Racing Liitto 5 / 2003

Ilmoitan koirani wideritarkkailuun
Tunnistetiedot:

Kilpailukirja:

Omistaja (allekirjoitus ja päiväys):  

1. tarkkailujuoksu:  paikka ja matka:
Mielestäni koira on wideri:
Mielestäni koira EI ole wideri:
En osaa sanoa:
Päivämäärä:
Valvoja:

2. tarkkailujuoksu:  paikka ja matka:
Mielestäni koira on wideri:
Mielestäni koira EI ole wideri:
En osaa sanoa:
Päivämäärä:
Valvoja:

3. tarkkailujuoksu:  paikka ja matka:
Mielestäni koira on wideri:
Mielestäni koira EI ole wideri:
En osaa sanoa:
Päivämäärä:
Valvoja:

4. tarkkailujuoksu:  paikka ja matka:
Mielestäni koira on wideri:
Mielestäni koira EI ole wideri:
En osaa sanoa:
Päivämäärä:
Valvoja:

5. tarkkailujuoksu:  paikka ja matka:
Mielestäni koira on wideri:
Mielestäni koira EI ole wideri:
En osaa sanoa:
Päivämäärä:
Valvoja:

              KILPAILULISENSSI -ANOMUS 

Greyhound Racing Liitto ry 

 
Täyttöohje : Perus- ja tunnistetiedot täytetään ennen soolokoejuoksuun osallistumista.  
Vain kaikki kohdat asianmukaisesti täytetyllä kaavakkeella voidaan anoa kilpailulisenssiä. 
Koira tulee olla kantakirjattu Suomalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan / whippet 
kilpailurekisteriin, ennen kuin se voi juosta soolokoejuoksun ja saada kilpailulisenssioikeuden. 
 

Rotu  Synt. aika Kantakirja numero 

Koiran nimi  

Rekisterinumero (SKL) Tunniste (tatuointi / mikrosiru) 

Hallitseva väri  
 

Merkkien väri 

Poikkeava purenta 
 
Yläpurenta                           Alapurenta 

Kivekset 
 
Normaalit                              Poikkeavat 

Koiran isän nimi Koiran emän nimi 

Kasvattaja Kennelnimi 

Omistaja (t) Osoite 

Omistajan puh.nro Postinumero 

Kilpailuttaja, oikeustoimikelpoinen henkilö Kilpailuttajan puh.nro 

Osoite Postinumero 

Jäsenyys GRL ry:ssä 
 
Uusi jäsen vuodesta                 --------------------------            Entinen jäsen 

Edustaa kerhoa 

 
Koira tunnistettu 
 
pvm ______ / ______ / _____________ 
 
___________________________________________ 
Allekirjoitus 

Lisenssioikeus saavutettu 
 
pvm ______ / ______ / _____________ 
 
___________________________________________ 
Allekirjoitus 

 
Anon tässä anomuksessa mainitulle koiralle GRL ry:n kilpailulisenssiä. 
Olen tutustunut kilpailu - ja luokitussääntöihin sekä kilpailukutsun ohjeisiin ja sitoudun 
noudattamaan niitä. 
Paikka ja aika  Kilpailuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Kantakirja numeroKoiran nimiRotu

ILMOITUS WIDERTARKKAILUSTA

Wider on koira joka juoksulinjoillaan pyrkii aina juok-
semaan ulkona lähdöstä alkaen. Widerit sijoitetaan aina 
ulommaisiin lähtökoppeihin. Koira voidaan omistajansa ha-
kemuksesta tai tuomariston esityksestä juoksutapatarkkai-
lun jälkeen todeta wideriksi.
Wider-tarkkailuun ilmoitetut koirat 
1) koirat sijoitetaan lähtemään keskimmäisistä  
kopeista

2) wider-tarkkailu tapahtuu sijoituslähdöissä, ryhmäharjoi-
tuksessa kilpailu- tai harjoituspäivinä, missä on paikalla grl:n 
hyväksymä päätuomari.
3) koirasta tulee pysyvästi wider kahden puoltavan tarkkai-
lujuoksun jälkeen
4) koiran hakemisesta wider-tarkkailuun on tiedotettava 
ilmoittautumisen yhteydessä, sillä se vaikuttaa lähdön kop-
piarvontaan.
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