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 SHKK:n maastomestaruus 2018,  
 K-SVK:n maastomestaruus 2018, 
 sekä Kymenlaakson kennelpiirin 
 mestaruus 2018 22.09.2018 
  

Maastot juostaan Harjun 
oppimiskeskusella Virolahdella. Osoite: 

Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki 

Mikäli koirasi jää pois kilpailusta tai tulosi viivästyy, ota yhteys 
numeroon 050 5017512. Tiedustelut myös samasta numerosta. 

Muistathan tutustua koesääntöihin ja niiden liitteisiin, sillä 
ilmoittamalla koirasi kokeeseen, sitoudut noudattamaan koesääntöjä: 
http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot 

Huomio koirat jotka on ilmoitettu pareina!  
Tarkista ilmoittautuessasi seinällä olevasta listasta, että parisi on 
oikein. Pareiksi ilmoitetut koirat juoksevat keskenään samassa 
lähdössä sekä alkuerissä, että mahdollisessa finaalissa. Lähtöjen 
järjestys arvotaan. Mikäli ilmoitetun parin toinen osapuoli on estynyt 
osallistumaan kokeeseen, osallistuva koira on mukana normaalissa 
pariarvonnassa. Urokset ja nartut juoksevat yhdessä.  

Aikataulu: 
Toimisto aukeaa klo 7.30, eläinlääkäri alkaa klo 8.00 ja ensimmäinen 
startti klo 9.00  

Saavuthan ajoissa kilpailupaikalle ja toimitat kilpailukirjan 
toimistolle ennen eläinlääkäriin menoa.  

Eläinlääkärintarkastukseen jonotetaan juoksujärjestyksessä.  
Päästäthän siis tarvittaessa aiemmin juoksevan rodun edustajat 
ohittamaan jonossa. 

Kilpailun ylituomarina toimii Seija Kotti-Rantala ja varaylituomarina 
Pertti Päivärinta.  
Muut arvostelevat tuomarit ovat; Berit Fagerström-Heinonen, Marie 
Kontinen, Janne Tuominen ja Jorma Pesonen.  
Kilpailunjohtajana on Sarri Alanne. Koetoimitsijana on Niina Käyhkö. 

http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot
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Ensimmäinen lähtö juostaan klo 9.00. Alkuerien pisteet julkaistaan 
ilmoitustaululla mahdollisimman pian kunkin kilpailuluokan 
viimeisen lähdön jälkeen.  
 
Seuraa kilpailun kulkua ja ole ajoissa lähtöpaikalla, emme odottele 
myöhästyneitä koirakoita!  

MUISTETTAVAA:  

• Koiralle mukaan maastokilpailukirja sekä rokotustodistus (koiralla 
oltava tunnistusmerkintä: mikrosiru tai tatuointi) 

•Kilpailuvarustukseen kuuluu sääntöjen mukainen kuonokoppa, 
punainen ja sininen/valkoinen kilpailumantteli (myös 
ratamanttelit sallittu), slipperi/lähetyshihna (koirat juoksevat 
ilman pantaa)  

Lähtöjärjestys roduittain ja eläinlääkäri aika.

Eläin-        
lääkäri

AF 8:00

AZ 8:00

BO 8:00

SK 8:15

RH 8:15

SA 8:30

CI 9:00

IT 9:00

WH 9:15

WY 9:30

BA 9:30
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• Varaa itsellesi ja koiralle säähän sopivaa varustetta mukaan  

• Muista myös vesikuppi ja muu tarpeellinen!  

• Huomioi lääkeaineiden varoajat Kennelliiton doping-säännöstön 
mukaisesti. Lisätietoja antidopingista KL- sivuilta: https://
www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping 

• Kerääthän koiriesi kakat ja kiikutat ne myös roskikseen. Näin 
varmistamme, että saamme käyttää aluetta jatkossakin.  

• HUOM!! Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda koepaikalle (koskee 
myös turistikoiria). 

•Huomioi ettei alueella ole sallittua lennättää kuvausdroneja! 

• Mukaan hyvää mieltä ja rentoa urheiluhenkeä! 

• Aloittelijan ohjeet löydät: http://bit.ly/2xBaw7h 

Ravintola  

Kilpailupaikalla on ravintola, josta saa lounasta klo: 11-13, sekä 
muuta pikkupurtavaa.  

WC  

Kisapaikalla on sisävessat 

Majoitus 

Kisapaikalla on mahdollisuus majoittautumiseen, majoituksesta voi 
tiedustella: http://www.harjunopk.fi/fi/matkailupalvelut/
majoituspalvelut 

Myös asuntoautolla tai –vaunulla on mahdollista yöpyä kisapaikalla. 

Tervetuloa kisaamaan!!!! 


