
 

 

XTREME DISTANCE 
 
Xtreme Distance on ainoa tapahtuma Hyperflite Skyhoundz Xtreme Distance Qualifier-kilpailussa ja 
maailmanmestaruus (World Championships) – tapahtumassa. 
 
Skyhoundz Xtreme Distance Championships sisältää Skyhoundz Xtreme Distance Qualifier ja 
Skyhoundx Xtreme Distance mestaruuskilpailut. 
 
Skyhoundz Xtreme Distance Championships antaa koirille täsmälleen sen, mitä ne haluavat – 
järjettömän pitkiä heittoja. Skyhoundz Xtreme Distance Championships - tapahtumat ovat yksittäisiä 
kilpailuja, joissa koira pääsee esittelemään puhdasta nopeutta ja koppaamistaitoja ja ihminen 
heittotaitojaan. 
 
Joukkueet kilpailevat kahdessa sarjassa (miehet ja naiset) neljässä luokassa (kevyt muovi, klassinen 
muovi, rajoittamaton muovi ja minikoirat). Kaikki koirakot kilpailevat yhden 90 sekunnin kierroksen (niin 
monta heittoa, kun 90 sekunnissa ehtii heittämään), jota seuraa yhden heiton Glory Shot – kierros. 
 
Molempien kierrosten heitoista valitaan pisin heitto. Heitot mitataan jaloissa ja tuumissa. (metreissä ja 
senteissä) 
 
Suositeltu kenttä on tasainen ruohoalusta, muodoltaan neliö tai suorakaide ja minimikooltaan 50 X 100 
yardia (lisäksi 15 yardin esteetön alue heittoviivan takana koiran kiihdytystä varten). Heittoviivan 
paikka määräytyy kentän muodon ja tuulen suunnan mukaan. Kun heittoviiva on päätetty, pysyy se 
samana kaikille kilpailijoille koko kierroksen ajan. Kilpailun johtaja voi muuttaa heittosuuntaa vasta kun 
kaikki kilpailijat ovat heittäneet kierroksen. 
 
Joukkueen on saavuttava välittömästi kutsuttaessa odotusalueelta heittoalueelle. Koirakon saavuttua 
heittoalueelle annetaan 15 sekunnin äänimerkki ja kun aika on kulunut, koirakko saa aloitusluvan. Aika 
alkaa, kun koirakko aloittaa suorituksen. Koirakolla on 90-sekuntia (Glory shot – kierroksella yksi 
heitto) aikaa heittää niin monta heittoa kun ehtivät ja/tai haluavat. Koira ei saa ylittää lähtöviivaa ennen 
kuin kiekko on irronnut heittäjän kädestä. Heittäjä ei saa heittonsa aikaa astua viivan yli tai sen päälle. 
Molemmissa tapauksessa tulee virhe ja heittoa ei mitata. Koira voi olla ja liikkua missä vaan 
heittoviivan takana. Tarvittaessa avustaja voi pidellä koiraa. 
 
Koppi mitataan heittoviivalta siihen kohtaan, jossa takimmainen jalka koskettaa maata sillä hetkellä 
kun koira ottaa kopin. Jos koira ottaa kopin ilmasta, heitto mitataan siihen kohtaan, jossa koiran 
takimmainen jalka osuu laskeutuessa maahan.  
 
Erikoissääntö tilanteessa, jossa koira tönäisee kiekkoa kuonolla eteenpäin (Tipped Throw). Kuonolla 
tönäisty ja ilmasta napattu koppi on mitattava heitto. Kontaktipiste-säännöllä (Point of Contact Rule) 
estetään koiraa saamasta epäreilua etua kuonolla pidemmäksi tönäistystä heitosta. Kontaktipiste – 
sääntö määrittää, että tönäisty ja myöhemmin kopattu heitto mitataan siitä kohdasta, jossa koira 
ensimmäisen kerran tönäisee kiekkoa kuonollaan - ei siitä, mistä koira saa kopin. Tässä tapauksessa 
ei ole merkitystä onko koira maassa vai ilmassa. 
 
Jos kiekko irtoaa heittäjän kädestä ennen ajan loppumista, koppi mitataan, Heittäjä voi vaihtaa 
kiekkoa suorituksen aikana sillä edellytyksellä, että kiekko on oikean painoinen kilpailuluokkaan. 
Kaikkien kilpailussa käytettävien kiekkojen tulee olla kilpailun toimitsijoiden punnitsemia ja 
hyväksymiä. Kilpailijan tulee näyttää kilpailussa käyttämänsä kiekot heittolinjan tuomarille tarkastusta 
ja/tai punnitusta varten ennen kilpailusuoritusta. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kilpailusarjat 
Miehet 
Naiset 
 
 
Luokat 
Kevyt – alle 85 grammaa 
Klassinen – 85-110 grammaa 
Rajoittamaton – yli 125 grammaa 
Minikoirat – kevyet kiekot alle 85 grammaa 
 
Kiekon virallinen paino määräytyy kilpailujärjestäjän vaa’an mukaan. 
 
Skyhoundz Xtreme Distance Championships – kilpailuissa kilpailijat voivat heittää mitä vaan 
koirakäyttöön tarkoitettua turvallista kiekkoa (ei golfkiekkoja), kunhan kiekon paino on kilpailuluokkaan 
soveltuva. 
 
Kilpailujärjestys 
 
Miesten MicroDog 
Naisten MicroDog Glory Shot 
Miesten MicroDog 
Miesten MicroDog Glory Shot 
Naisten Kevyt muovi 
Naisten Kevyt muovi Glory Shot 
Miesten Kevyt muovi 
Miesten Kevyt muoviGlory Shot 
Naisten Klassinen muovi 
Naisten Klassinen muovi Glory Shot 
Miesten Klassinen muovi 
Miesten Klasinen muovi Glory Shot 
Naisten Rajoittamaton muovi 
Naisten Rajoittamaton muovi Glory Shot 
Miesten Rajoittamaton muovi 
Miesten Rajoittamaton muovi Glory Shot 
 
Xtreme Distance Tie-Breaker 
Jos sijoilla 1-3 on tasatulos paremmuus ratkaistaan seuraavasti: 
 
1) Pudotuskierros (A Face-off Round), jossa kukin koirakko heittää yhden heiton. Pidemmän heiton 
kopannut koirakko julistetaan voittajaksi. Kierroksia on niin monta kuin voittajan selvittämiseksi 
tarvitaan. Toimitsijoiden tulee sallia koirien levätä suoritusten välissä. 


