Tevetuloa Mustialaan
SBK:n, SIRL:n, SUN:in, SUP:in, SPP:n maastomestaruus 2018
sekä RRMM-2018 maastomestaruuskokeeseen
Suomen borzoiklubi ja Suomen Ridgeback yhdistys
järjestävät kokeen 15.9.2018 Mustialan alueella

Koepaikka ja osoite: HAMK Mustiala, Mustialantie 105, 31310 Mustiala
Opasteita löytyy lähempänä kisa-aluetta 10 tieltä tai Tammelan keskustasta tultaessa
Kokeeseen ilmoittautui yhteensä 59 virallisen kilpailuoikeuden omaavaa koiraa ja 34 epävirallista.
Toimisto aukeaa klo 8.30. Saavuthan kilpailupaikalle ajoissa, ja toimitat
kilpailukirjan toimistolle ennen eläinlääkärin tarkastusta.

Aikataulu
Lähtöjärjestys roduittain

IR (5)
PP (3)
PU (2)
UN (6)
BO (26)
RH (17)

Lauantai 15.9.
Eläinlääkärissä

9:00
9:00
9:00
9:20
9:40
10:00

Ensimmäinen lähtö klo 10:00
Finaalien arvioitu alkamisaika n 13:30 (Aika voi muuttua riippuen päivän kulusta).
Alkuerien ja finaalin välissä on noin tunnin tauko.

Epäviralliset luokat alkavat virallisen kokeen päätyttyä. Kilpailuttajien tulee olla paikalla ja
ilmoittautua toimistolle viimeistään klo 13.30.
Rokotukset tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä, epävirallisille ei ole erillistä eläinlääkärin
tarkastusta. Jokainen rotu arvostellaan omana ja palkitaan luokittain.
Epävirallisten luokkien juoksujärjestys:
Tulevaisuuden lupaukset
Puolanvinttikoira 7
Borzoi 10
Rhodesiankoira 6
Höntsyt
Irlanninsusikoira1
Borzoi 1
Rhodesiankoira 7
Yli-ikäiset
Borzoi 2

Kisapaikalla rata, toimisto, buffa, SUN ry:n järjestämät arpajaiset, puucee (wc löytyy mutta on
hieman kauempana) ja paikoitus ovat kaikki melko lähekkäin samassa pihapiirissä.
Parkkeeraa alueen p-paikoille, älä tuki kulkuväyliä. Huomioi myös muut alueella liikkuvat jotka
eivät välttämättä ole koiraporukkaa.
Caravanpaikoista (sähköllä tai ilman) tai muusta mahdollisesta majoituksesta alueella voit
tiedustella suoraan https://www.mustialankievari.fi/.
Kerätään roskat ja jätetään paikka siistiksi lähtiessämme
Jos kisapäivänä on lämmin sää, niin huolehdi, ettei koirasi joudu olemaan kuumassa autossa.
Muistilista mukaan otettavaksi:
• Koiralle mukaan maastokilpailukirja sekä rokotustodistus
• Kuonokoppa, mantteli, slipperi/lähetyshihna (koirat juoksevat ilman pantaa)
• Varaa itsellesi ja koiralle säähän sopivaa varustetta mukaan
• Varaa autoa varten aurinkosuojia, sillä parkkikentällä ei hellepäivänä ole juurikaan varjoa
• Suositeltavaa myös oma retkituoli, jos haluat istua päivän aikana
• Käteistä rahaa, buffetissa ei käy maksukortit.
• hyvää mieltä ja rentoa urheiluhenkeä

Peruutukset:
• Koiran poisjäämisestä on AINA ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua.
Peruutukset puh 040-7098555 /Anssi tai 14.9.2018 saakka myös sähköpostilla
borzoikisat@gmail.com
Osallistumismaksua ei makseta takaisin

Huomioitavaa
•

•
•

Pidä alueen ympäristö siistinä.
• Kerää koirien jätökset
• roskat ja tupakantumpit roskikseen ja tuhkikseen.
• Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kisapaikalle
kisapaikalla voi yöpyä matkailuautolla tai vaunulla. Paikkavaraukset ja maksut suoraan
https://www.mustialankievari.fi/
Käytäthän koirasi ripeästi eläinlääkärin uusintatarkastuksessa. Toimisto pääsee arpomaan
finaaleja vasta kun kaikki toiselle kierrokselle jatkavat koirat on tarkistettu.

Tiedustelut
ennen koetta 040-7098555 / Anssi
kokeen aikana 040-7098555 Anssi tai 040-5717982 / Berit

Tutustuthan kokeen sääntöihin!
Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet sitoutunut noudattamaan
vinttikoirakokeiden sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot
Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotus‐ ja antidoping‐määräyksiä. Juoksuaikaista narttua ei
saa tuoda kilpailupaikalle.

Suomen borzoiklubia sponsoroi:

Suomen Ridgeback yhdistystä
ja RRMM-koetta sponsoroi

