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Derby- ja veteraanimaastomestaruuskokeeseen

22.-23.8.2020
Koe juostaan hiekkamontulla, osoitteessa Porasentie 460, Vim-
peli

Sijainti: N=7006400.518, E=357761.366 (ETRS-TM35FIN)

Paikalla on bajamaja-wc. Asioidessasi noudata turvavälejä. Paikalla saa yöpyä. Osanottajia
on runsaasti, huolehdithan, että kaikilla on esteetön pääsy parkkialueelle ja sieltä pois. Pai-
kalla on koirille juomakelpoista vettä. Omat juomavedet mukaan! Leiriytyjille ei ole tarjolla
sähköä. Myös varjopaikat ovat hyvin rajalliset, joten kuumalla kelillä huolehdithan, että koi-
rallasi on riittävä viilennys.

Kokeessa noudatetaan Suomen kennelliiton antamia korona ohjeita kokeiden järjestämi-
sestä.

· Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan
omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toi-
mihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistu-
misesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

· Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita, ei saa osallistua tapahtumaan. Jär-
jestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden
yhteystiedot.

· Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimihenkilönä
tai koiranohjaajana.

· Ylituomarilla tai toimihenkilöllä on oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuori-
tus, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Hän voi myös poistaa tilaisuudesta henkilön,
joka ei noudata ohjeita.

· Kunnioitathan turvavälejä (1-2 m)
· Ota mukaan oma käsidesi

Kokeen aikataulu

Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo 8.00
Eläinlääkärintarkistus alkaen klo 8.00
Ensimmäinen lähtö klo.9.00.

Saavuthan ajoissa paikalle ja ilmoittaudut tuomalla koirasi kisakirjan toimistoon ennen eläin-
lääkärintarkistukseen menoa. Mikä koirasi osallistuminen estyy tai olet myöhässä, ilmoitat-
han siitä viipymättä, puh. 050 3008 117.

Yleiset ohjeet koepaikalla toimimisesta

Koe järjestetään kokonaisuudessaan noudattamalla vähintään 1–2 metrin turvaetäisyyksiä.
Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.

· muistetaan pitää riittävät turvaetäisyydet muihin henkilöihin
· käytä käsidesiä, jota on useissa paikoissa esillä

Ilmoittautuessa jätä kilpailukirjat toimiston pöydälle.



Eläinlääkärintarkastukseen jonotetaan riittävin välein. Sirulukijaa käytetään eläinlääkärinsih-
teerin ohjeen mukaan. Kilpailuttaja näyttää rokotukset eläinlääkärin sihteerille.
Järjestelykennelissä mikrosirut tarkistetaan toimihenkilön antaman ohjeen mukaan.
Valmiit kilpailukirjat ovat noudettavissa toimistosta paikalla annettavan ohjeen mukaan.
Palkintojenjako suoritetaan tarvittaessa porrastetusti. Tarkemmat ohjeet saa paikan päällä.

LAUANTAI
Koiria Eläinlääkärillä

AF, veteraanit 2 8.00
AF, derby 3
IR, derby 3
RH, veteraani 2
RH, derby 6
BO, veteraani 4
BO, derby 8
ES derby 2
GR, derby 2 9.00
PU, veteraani 2
PU, derby 2
UN, veteraani 2
UN, derby 3
SA, nartut derby 8
SA, urokset, derby 7
SA, veteraani 7
IB, veteraani 2 9.30
IB, derby 2
FA, derby 4
CI, veteraani 4 10.00
CI, derby 5
BA, derby 6
IT, veteraani 4
IT, derby 3
PP, derby 4

SUNNUNTAI
koiria Eläinlääkärillä

WH, nartut, vet 8 8:00
WH, nartut derby 20
WH,YK, nartut derby 7
WH, YK veteraanit 5
WH, urokset vet 7 9:00
WH, urokset, derby 13
WH,YK , urokset derby 13



Ensimmäinen lähtö klo 9.00. Finaalin alkamisajasta tiedotetaan erikseen.

Käytäthän koirasi uudelleen eläinlääkärintarkastuksessa alkuerän jälkeen, kuitenkin huomi-
oiden, että alkuerien koirat ovat etusijalla. Näin pääsemme arpomaan finaalilähtöjä riittävän
ajoissa.

Tutustuthan kokeen sääntöihin!

Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet sitoutunut noudatta-
maan vinttikoirakokeiden sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoit-
teesta: http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Muuta huomioitavaa:

Muistathan kerätä koirasi jätökset ja laittaa kaikki jätteet sekä tupakan tumpit roskiin! Kil-
pailuttajia pyydetään viemään omat roskansa mukanansa pois kilpailupaikalta.

Pieni muistilista maastokokeeseen saapuville:
· maastokoekirja(t)
· rokotustodistus/passi
· maastokoemanttelit (punainen ja valkoinen)
· kuonokoppa
· slipperi tai lähetyshihna (koirat juoksevat ilman pantaa!)
· vesikuppi ja vettä
· sopivaa säänmukaista varustetta koiralle ja itsellesi, huomioi myös aurinkosuoja!
· Paikalla buffetti, josta mahdollisuus ostaa suolaista ja makeaa syötävää tai vir-

vokkeita. Maksu ensisijaisesti korttimaksuna. (varaa varmuudeksi käteistä, yhtey-
det saattavat olla heikot)
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