
 
 
Tervetuloa Maastomestaruuteen Lammille 12.9.2020 

 
Koepaikkana toimii laaja heinäpelto Lammilla.  
Osoite: Palostentie 35, 16900 Lammi (Hämeenlinna)   
Opasteita löytyy lähempänä kisa-aluetta. 
 
Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita ei saa osallistua tapahtumaan. 
Jokainen henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman 
 järjestäjä tai ylituomari eivät ole vastuussa henkilön mahdollisesta korona-altistumisesta  
tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. 
 
Vain kokeen järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt voivat olla koepaikalla. Jos koiran 
mukana tulee koiran ohjaajan lisäksi ns ”apuhenkilö”, tulee lisähenkilön yhteystiedot ilmoittaa 
oheisella lomakkeella https://forms.gle/qQLymW66P18S9YRp6 
(Kennelliiton ja THL:n koronaohjeistuksen mukaan tarvitsemme paikalla olevien henkilöiden 
yhteystiedot, mikäli niitä tarvitaan koronatilanteen takia. Nämä tiedot tuhotaan kolmen viikon 
kuluttua, mikäli niitä ei tarvita.) 
 
Yleiset ohjeet koepaikalla toimimiseen: 
Koe järjestetään noudattamalla turvaetäisyyksiä. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. 

- noudata turvavälejä (älä kättele, halaile tai pussaile)  
- koepaikalla ei ole buffaa/mitään myyntiä, ota päiväksi omat eväät ja vettä mukaan itsellesi 

ja koirallesi! 
- käytä käsidesiä, jota on järjestäjän toimesta tarjolla useammassa pisteessä 

 
Ilmoittautuessa jätä kirjat toimiston pöydälle rodun omaan laatikkoon. 
 
Käsiohjelman löydät sähköisessä muodossa kilpailutietojärjestelmästä kokeen tietojen kohdalta, 
kun toimisto aukeaa. Paperisia ohjelmia ei ole lainkaan jaossa. Mikäli et pysty sähköistä lukemaan, 
löytyy ilmoitustaululta paperinen tuloste ohjelmasta luettavaksi. 
 
Eläinlääkärintarkastukseen jonotetaan riittävin välein, rotujen mukaisessa lähtöjärjestyksessä.  
(Päästäthän aiemmin kisaavat jonossa ohi, jotta saamme arvonnat suoritettua ajallaan) 
Kilpailuttaja näyttää rokotukset itse eläinlääkärin sihteerille. Sirut luetaan sihteerin antamien 
ohjeiden mukaan. 
 
Järjestelykennelissä sirut luetaan toimihenkilön antamien ohjeiden mukaan. 
 
Kilpailukirjan voit noutaa toimiston pöydältä ”valmiit kirjat” laatikosta luokkasi  
valmistuttua. Jos kirja ei ole laatikossa, se ei joko ole vielä valmis tai koirasi jatkaa finaaliin/on 
sijoittunut. Odottele rauhassa. 
 
 
 

https://forms.gle/qQLymW66P18S9YRp6


Kokeeseen ilmoittautui yhteensä 76 koiraa.  
 
Toimisto aukeaa klo 7.45. Saavuthan kilpailupaikalle ajoissa, ja toimitat  
kilpailukirjan toimistolle ennen eläinlääkärin tarkastusta.  
 
 
Päivän alustava aikataulu: 
Ensimmäinen lähtö klo 9.00  

 Rotu KPL lähtöjä Eläinlääkärissä viimeistään 

SK 5 3 8:00 

IR 9 5 8:00 

RH 16 8 8:30 

RHvet 5 3 8:30 

BO 26 13 9:15 

PU 5 3 10:00 

UN 5 3 10:00 

SI 4 2 10:15 

 
Finaalien arvioitu alkamisaika n 12.45 (Aika voi muuttua riippuen päivän kulusta). 
Palkintojen jako suoritetaan heti oman luokkasi valmistuttua.  Kokoontumisten välttämiseksi 
sijoitettujen palkinnot, mestarimanttelit ja kirjat asetetaan palkintopöydälle. Voit noutaa tästä 
omasi.  
Sijoittuneille koirille on kisapaikalla myös valokuvauspiste, jossa voit käydä kuvauttamassa koirasi 
ja saat näin muiston sijoituksesta.  
(Meillä on myös alkuerissä kuvaaja pellolla, joten juoksukuviakin tulee kisasta jakoon) 
 

Epäviralliset luokat: ilmoittautuminen toimistolle viimeistään klo 13:30. 

   

  Tulevaisuuden lupaus 10-18kk Höntsyluokka 18kk-8v Yli-ikäiset yli 8 v 

SI 1     

PU 2     

IR   3   

BO 3     

RH 5 4 1 

 
Epävirallisissa luokissa ei ole eläinlääkärin tarkastusta. 
Luokat aloitetaan heti kun viralliset luokat päättyvät, luokat huostaan rotujärjestyksessä, 
silkkivinttikoira, Puolanvinttikoirat, irlanninsusikoirat, borzoit, rhodesiankoirat. 
Palkinnot jaetaan heti luokkien valmistuttua. 
 
Jos kisapäivänä on lämmin sää, niin huolehdi, ettei koirasi joudu olemaan kuumassa autossa.   



Muistilista mukaan otettavaksi: 
• Koiralle mukaan maastokilpailukirja sekä rokotustodistus.  
• Kuonokoppa, mantteli (punainen ja valkoinen, manttelissa ei saa olla merkintöjä tai 

numeroita!), slipperi/lähetyshihna, koirat juoksevat ilman pantaa 

• Varaa itsellesi ja koiralle säähän sopivaa varustetta mukaan, syksyn säät voivat olla 
vaihtelevia 

• Suositeltavaa myös oma retkituoli, jos haluat istua päivän aikana 
• evästä ja vettä itsellesi ja koiralle 
• hyvää mieltä ja rentoa urheiluhenkeä 

 

Peruutukset: 
• Koiran poisjäämisestä on AINA ilmoitettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua. 

Peruutukset puh  0405717982/Berit  tai  11.9. saakka myös sähköpostilla 
borzoikisat@gmail.com 

 Osallistumismaksua ei makseta takaisin  
 

Huomioitavaa   
 

Olemme ensikertaa tällä koepaikalla ja mm pysäköinti on isäntäväen pihapiirissä. Käyttäydytään 
siivosti ja talon väkeä kunnioittaen ja pysytään vain meille merkityllä alueella. Koko piha-alue ei ole 
käytössämme.  

• Pidä alueen ympäristö siistinä.   
• Kerää koirien jätökset  ja käytä koirasi tarpeilla piha-alueen ulkopuolella, kerää 

jätökset myös tien varrelta.  
• Roskat ja tupakantumpit roskikseen ja tuhkikseen.  
• Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kisapaikalle 
• Sairaana et saa itse tulla paikalle 
• Kisapaikalla voi tarvittaessa yöpyä matkailuautolla tai vaunulla.  
• Käytäthän koirasi ripeästi eläinlääkärin uusintatarkastuksessa. Toimisto pääsee 

arpomaan finaaleja vasta kun kaikki toiselle kierrokselle jatkavat koirat on 
tarkistettu. 

      
Tiedustelut  
ennen koetta  040-5717982/Berit kokeen aikana   040-5717982 / Berit   tai 040-1774377/Joni 
 

Tutustuthan kokeen sääntöihin, säännöt ovat muuttuneet 1.3.2020!   
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.  
 
SUOMEN RIDGEBACK-YHDISTYKSEN   SUOMEN BORZOIKLUBIN   
RRMM-20 KOETTA SPONSOROI   MAASTOMESTARUUTTA SPONSOROI 
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Huomioithan tiellä liikkuessasi normaalin tieliikenteen! Ei olla häiriöksi paikallisille. 

 

Menossa mukana myös: 

 


