XXVII Perinteiset Syysmaastot 2017
Yleistä
Koepaikkana toimii Hailuodon hiekkarannat. Kilpailutoimisto löytyy osoitteesta: Luotsihotelli,
Marjaniementie 783, Hailuoto.
Varsinainen rata-alue löytyy läheltä osoitetta: Sumpuntie 103 (alueella on parkkipaikka, mökkejä,
leirintäalue jne.)
Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet sitoutunut noudattamaan
vinttikoirakokeinen sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen.
Jos joudut perumaan koirasi osallistumisen, ilmoita siitä joko sähköpostilla viimeistään 19.10.2017
osoitteeseen hailuoto.osvkh@gmail.com tai 20.10.2017 eteenpäin puhelimitse numeroon
040 158 3616 / Krista Nukari.

Ajo-ohje:
Moottoritieltä E75 käännytään Oulun eteläpuolelta Hailuotoa kohti (ramppi 6). Hailuodon viittoja
seuraten tulet lauttarantaan, ohessa aikataulu (lautta on ilmainen). Hailuodossa ajat saaren läpi
kohti Marjaniemeä ja siellä Luotsihotellille.
Matka-aika mantereelta lautan lähdöstä kilpailutoimistoon Luotsihotellille on noin tunti.
Tiedustelut:
Mikäli koirasi jää pois kokeesta koepäivänä tai tulosi viivästyy, ota heti yhteys:
La: 040 158 3616 / koetoimitsija Krista Nukari
Su: 044 988 4860 / koetoimitsija Jani Holappa
Muut tiedustelut:
050 486 8130 / Kilpailunjohtaja Ari Raappana, ennen koetta myös ari.raappana@live.fi
Myös Hailuodossa on metsästyskausi meneillään, VARO HIRVIÄ!

Muistettavaa
 Juoksuaikaista narttua tai sairasta koiraa (tartuntavaara) ei saa tuoda kilpailupaikalle.
 Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotus- ja antidoping-määräyksiä
 Jokaisella koiralla on oltava mukana rokotustodistus, sekä kokeeseen osallistuvilla koirilla
tämän lisäksi myös kilpailukirja
 Kokeeseen osallistuvilla tulee olla kuonokoppa ja mantteli, jotka ovat Suomen
Vinttikoiraliiton maastojuoksukokeiden sääntöjen mukaiset (Huom. Panta ei ole sallittu
juostessa.)
 Tähän aikaan vuodesta Hailuodon sää voi vaihdella paljon, mikä voi vaikuttaa myös kokeen
aikatauluun. Suosittelemme lämpimästi talvivarusteita itselle, koiralle ja autolle.

AIKATAULU
OLETHAN AJOISSA PAIKALLA! Emme voi lipsua aikatauluista, jotta pimeä ei yllätä kesken
finaalien. Ajoaika mantereelta Oulunsalon lauttarannasta kilpailupaikalle on noin tunti!
Eläinlääkäri tarkastaa koirat juoksujärjestyksessä.

Lauantai 21.10.2017
Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo. 7.15.
Ilmoittautuminen toimistoon viimeistään:
8.00

RH (5), FA (4), UN (3), WYN (13)

(viimeistään klo. 6:30 lautalla Oulunsalosta)

8.30

WYU (17), WHU (20)

(viimeistään klo. 7:30 lautalla Oulunsalosta)

10.45

WHN (16), ES (3), GR (4)

(viimeistään klo. 8:30 lautalla Oulunsalosta)

Alkuerät alkavat klo. 9.00.
Finaalit noin klo. 14.30.

Sunnuntai 22.10.2017
Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo. 7.15.
Ilmoittautuminen toimistoon viimeistään:
8.00

CI (2), IB (3), IT (4), IY (2), BO (10)

(viimeistään klo. 6.30 lautalla Oulunsalosta)

8.30

AFU (7), AFN (9), PK (4)

(viimeistään klo. 7.30 lautalla Oulunsalosta)

10.30

IR (5), SAU (12)

(viimeistään klo. 8.30 lautalla Oulunsalosta)

11.15

SAN (13), SK (1), BA (1), PP (4)

(viimeistään klo. 10.00 lautalla Oulunsalosta)

Alkuerät alkavat klo. 9.00.
Finaalit noin klo. 14.
Koirien lähtöjärjestys arvotaan toimistoalueella, kun koko rotusi on käynyt eläinlääkärin
tarkastuksessa.

Palkintojenjako suoritetaan kahdessa osassa, jolloin ensimmäinen
palkintojenjako suoritetaan ylikorkeiden whippettien jälkeen, mutta
osallistuminen palkintojen jakoon on vapaaehtoista. Kun finaaliluokka on
valmistunut, saa halutessaan hakea kirjansa pois välittömästi.
Tavarapalkinnot jaetaan vain varsinaisessa palkintojenjaossa.

TÄRKEÄÄ:
Käytä koirasi alkuerän jälkeen eläinlääkärin tarkastuksessa heti koiran palauduttua, vaikka
finaaliin oikeuttava pisteraja ei olisikaan vielä tiedossa. Finaalit juostaan välittömästi alkuerien
jälkeen. Luokat juoksevat samassa järjestyksessä kuin alkuerissä.
Ensikertalaisille muistutukseksi: Juoksuvarmuuden varmistamista varten maastojuoksukirja on
voimassa vain yhden kilpailun ajan. Koiran tulee ensikilpailussaan saada hyväksytty tulos
(vähintään 50% maksimipisteistä). Mikäli koiran tulos jää alle tämän, sen kilpailukirja ei ole
enää voimassa. Kilpailukirja palautuu voimaan, kun koira suorittaa hyväksytysti koejuoksun.

Kisan aikana kilpailuttajia palvelee Luotsihotelli:
Aamupala 10€
Lounas 15€
Alueella leiriytymismahdollisuus, mm. sähköpaikkoja (maksetaan
Luotsihotellille). Kysy lisää:
Jouko Kauppinen +35844 3420756
Luotsihotellin parkkialueille leiriytyminen on ehdottomasti kielletty.
https://wildnordic.fi/fi/hailuodon-luotsihotelli/

