SBK:n Maastomestaruus 12.9.2020 Lammi
(Metsämaantie 259)
Borzoiden maastomestaruus 2020 (SBK), Rhodesiankoirien maastomestaruus 2020 - RRMM 2020
(SRB), Puolanvinttikoirien maastomestaruus 2020 (SUP), Irlanninsusikoirien maastomestaruus
2020 (SIRL), Skotlanninhirvikoirien maastomestaruus 2020 (SHKK), Unkarinvinttikoirien
maastomestaruus 2020 (SUN), epävirallisena luokkana Suomisilken maastomestaruus 2020
VIC & VIC-R - Vinttikoirien & näöllään ajavien maastokoe, avoin kilpailu
Osallistumisoikeus: BO, IR, PU, RH, SK, UN, SI
(RH, UN: Veteraanit juoksevat omassa luokassaan.)
Ilmoittautuminen:
Sähköpostilla: 01.07.2020 - 29.08.2020 srbmaastot@gmail.com
Ilmoittautuminen on sitova. Kerro ilmoittautumisessa koiran rotu, koiran nimi, kilpailukirjan
numero ja omistajan yhteystiedot.
Vastaanotetusta ilmoittautumisesta saat kuittauksen.
Osallistumismaksu: 35 €
Maksettava: 29.08.2020 mennessä tilille
FI06 1247 3000 1018 52 NDEAFIHH / Suomen Ridgeback-yhdistys ry - SRB viitenumero: 8808
Maksun viestiin: koiran rotu ja kilpailukirjan numero.
Vain eräpäivään mennessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan!
Tiedustelut: ennen koetta 0405717982, Berit / srbmaastot@gmail.com
kokeen aikana 0405122121
Tiedustelut ennen koetta ensisijaisesti sähköpostitse, kokeen aikana vain puhelimitse.
FB tapahtumasivut osoitteessa https://www.facebook.com/events/3675495862480120/

EPÄVIRALLISET LUOKAT PÄIVÄN RODUILLE
Osallistumisoikeus:
- Maastojuoksukirjattomat koirat ja koirat joiden maastojuoksukirja ei ole voimassa (kirjassa ei ole
yhtään hyväksyttyä merkintää, koejuoksu on suorittamatta, kirja on pysyvästi menetetty)
Koepäivän iltapäivällä juostaan epäviralliset luokat:
- Tulevaisuuden lupaus luokka (10 - 18 kk)
- Höntsy luokka (18 kk - 8 v)
- Yli-ikäiset luokka (ennen vuotta 2019 8 v. täyttäneet)
* Epävirallisissa luokissa juostaan vain alkuerät ja ne ovat vain kokeen koiraroduille! Koira juoksee
yksin, eikä sillä tarvitse olla kilpailuvarustusta, koppa on kuitenkin suositeltava.
* Viimeinen ilmoittautumispäivä epävirallisiin luokkiin on 29.08.2020! Ilmoittautumiset vain
sähköpostitse osoitteeseen srbmaastot@gmail.com
* Ilmoittautuessasi epäviralliseen luokaan, kirjoita viestikenttään EPIS, ilmoittautumisessa mainitse
koirasi nimi, ikä, kilpailuluokka ja omistajatiedot (nimi, sposti, puhelinnumero) ja liitä spostiin
maksukuittikopio.
* Epävirallisten luokkien ilmoittautumismaksu on 20 eur.
Epävirallisten luokkien lmoittautumismaksut on maksettava 29.08.2020 mennessä
tili: NDEAFIHH FI06 1247 3000 1018 52 / Suomen Ridgeback-yhdistys ry - SRB
Viitenumero: 8808
Vain määräaikaan mennessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan!
Tiedustelut epäviralliset luokat:
ennen koetta: tel. 040 512 2121 / bawabu(at)yahoo.com
kokeen aikana tel. 040 512 2121 / Satu Laakso

HUOM! Noudatamme Suomen Kennelliiton, Suomen vinttikoiraliiton ja THL:n ohjeita
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä
julkisten tilojen käytössä. Tarkemmat ohjeet annamme kisakirjeessä, joka julkaistaan n 1 viikko ennen
koepäivää.

