Pohjoisen
Kevätmaastot
ja Pohjois-Pohjanmaan
kennelpiirin mestaruus 3.6.2018
Oheisena arvioitu kilpailuaikataulu, olethan ajoissa
paikalla! Emme voi lipsua aikatauluista. Ilmoittamalla
koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet
sitoutunut noudattamaan vinttikoirakokeiden sääntöjä.
Säännöt
löytyvät
kokonaisuudessaan
osoitteesta
www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen.
Muista että ennen arvontaa koira on ilmoitettava
toimistoon ja käytettävä eläinlääkäritarkastuksessa. Mikäli
koirasi jää pois kokeesta tai tulosi viivästyy, ota yhteys
viipymättä 045 884 3646. Juoksuaikaista narttua ei saa
tuoda kilpailupaikalle.
Koe
juostaan
hiekkamontulla,
jonka
osoite
on
Riikonkankaantie 424, Lumijoki. Suositeltu helpoin reitti
paikalle on https://goo.gl/maps/DavRvCevvNF2

Koirien lähtöjärjestys arvotaan vasta kun kilpailuluokan kaikki
koirat ovat käyneet eläinlääkäritarkastuksessa. Lähtö on
aikaisintaan 30 minuutin kuluttua julkisesta arvonnasta.
Omistajan vastuulla on saapuminen ajoissa lähtöpaikalle, jossa
tarkisttaan tunnistusmerkinnät. Finaalit juostaan samassa
järjestyksessä kuin alkuerät.
AIKATAULU, Sunnuntai 3.6.2018 – koe alkaa klo 6.30
Eläinlääkäritarkastus (=ole paikalla, koira ilmoitettuna
toimistoon ja valmiina eläinlääkäritarkastukseen
viimeistään).
KLO

7.00 – IR, BO, ES, AF
7.20 – SA
7.40 – UN, SL
8.00 - IB, FA
8.15 – CI, BA
8.30 – PP
8.45 - IT, IY
9.15 – WH
10.00 – WY
10.30 - GR

Paikalla on bajamaja-wc. Paikalla saa yöpyä, mutta koska
kyseessä on pohjavesialue, niin huolehdithan siitä, että
autostasi ei valu nesteitä maaperään. Kerätään roskat ja
jätetään paikka siistiksi lähtiessämme.
Paikalla ei ole juomakelpoista vettä eikä sähköjä. Myös
varjopaikat ovat hyvin rajalliset, joten kuumalla kelillä
huolehdithan että koirallasi on riittävä viilennys.
Jokaisella koiralla on oltava mukanaan maastojuoksukirja
sekä rokotustodistus. Ilman papereita koirasi ei voi
osallistua kokeeseen. Muista ottaa mukaasi myös
kuonokoppa sekä mantteli. Muista myös vesikuppi ja muut
tykötarpeet.
Lumijoki on perinteisesti punkkirikasta aluetta, joten
mukaan
kannattaa
pakata
myös
punkkipihdit.
Punkkikarkoitteita kannattaa myös käyttää sekä koiriin
että ihmisiin.
Päivän mittaan tarjolla on makkaraa ja pientä syömistä ja
juomista puffetista.
Ensikertalaisille muistutukseksi
Juoksuvarmuuden varmistamista varten maastojuoksukirja
on voimassa
yhden kilpailun ajan. Koiran tulee
ensikilpailustaan saada hyväksytty tulos (vähintään 50%
maksimipisteitä). Mikäli koiran tulos jää alle tämän, sen
kilpailukirja ei ole enää voimassa. Kilpailukirja palautuu
voimaan, kun koira suorittaa hyväksytysti koejuoksun.
Tunnistusmerkintä
Kennelliiton sääntöjen mukaan kaikkien koirien tulee olla
tunnistusmerkittyjä. Huolehdithan että koirasi mikrosiru
toimii tai tatuointi on selkeästi luettavissa. Kokeen
eläinlääkäri voi tarvittaessa siruttaa koiran.
Tiedustelut ennen koetta ja kokeen aikana p. 045 884 3646.
Erittäin mukavaa ja menestyksekästä kilpailupäivää kaikille!

Alkuerät

Ensimmäinen kilpailulähtö klo 8.00

Irlanninsusikoira (4)
Venäjänvinttikoira (4)
Espanjanvinttikoira (2)
Afgaaninvinttikoira (4)
Saluki (13)
Unkarinvinttikoira (3)
Sloughi (3)
Ibizanpodenco (2)
Faaraokoira (2)
Etnankoira (5)
Basenji (5)
Portugalinpodengo pieni (2)
Italianvinttikoira (8)
Italianvinttikoira yk (2)
Whippet (22)
Whippet yk (16)
Englanninvinttikoira (2)
Finaalit juostaan heti alkuerien jälkeen.
Huom! Kilpailuttajilla on mahdollisuus tutustua rataan (ilman
koiraa) noin klo 7.30 (kun eläinlääkäri tutustuu alueeseen) yhdessä eläinlääkärin ja ylituomarin kanssa.
Oulun alueen päivystävä eläinlääkäri puh. 0600 393 960
Lisätietoja: Oulun seudun Päivystävä ELL
Jos itse tarviset pikaista sairaanhoitoa, oulun aluellaalla
päivystää Oulun seudun yhteispäivystys puh. 08 315 2655
Lisätietoja: Oulun seudun kuntien yhteispäivystys
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