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Yleistä
Koepaikkana toimii Hailuodon hiekkarannat. Kilpailutoimisto löytyy osoitteesta: Marjaniementie 815,
Hailuoto.
Älä kävele mökkialueen pihojen poikki!
Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet sitoutunut noudattamaan
vinttikoirakokeiden sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot.

Kilpailuissa on maskipakko eläinlääkärille jonottaessa ja siirryttäessä järjestelykenneliin. Maskin voit
poistaa juoksusuorituksen jälkeen kun olet poistunut rata-alueelta. Järjestäjällä on tarjota jonkun verran
maskeja mutta vahva suositus on ottaa omat maskit mukaan.
Lähetäthän kaikkien henkilöiden tiedot alla olevasta linkistä jotka tulevat koiran mukana
kilpailupaikalle.
http://osvkh.net/hailuoto2020.htm

Jos joudut perumaan koirasi osallistumisen, ilmoita siitä joko sähköpostilla viimeistään 14.10.2020
osoitteeseen hailuoto.osvkh@gmail.com tai 15.10.2020 eteenpäin puhelimitse numeroon
040 5388225 / Pia Näsi-Vimpari tai 045 8843646 / Kati Heino.

Ajo-ohje:
Moottoritieltä E8 käännytään Oulun eteläpuolelta Hailuotoa kohti (ramppi 6). Hailuodon viittoja seuraten
tulet lauttarantaan, ohessa aikataulu (lautta on ilmainen). Hailuodossa ajat saaren läpi kohti Marjaniemeä
ja siellä Majakkapihan perälle asti.
Matka-aika mantereelta lautan lähdöstä kilpailutoimistoon on noin tunti.
Myös Hailuodossa on metsästyskausi meneillään, VARO HIRVIÄ!

Tiedustelut:
Mikäli koirasi jää pois kokeesta koepäivänä tai tulosi viivästyy, ota heti yhteys:
La: 040 5388225 / koetoimitsija Pia Näsi-Vimpari
Su: 045 8843646 / koetoimitsija Kati Heino

Muut tiedustelut:
050 486 8130 / Kilpailunjohtaja Ari Raappana, ennen koetta myös
ari.raappana@live.fi

LAUTTA-AIKATAULU

Muistettavaa
• Juoksuaikaista narttua tai sairasta koiraa (tartuntavaara) ei saa tuoda kilpailupaikalle.
• Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotus- ja antidoping-määräyksiä
• Jokaisella koiralla on oltava mukana rokotustodistus, sekä kokeeseen osallistuvilla koirilla
tämän lisäksi myös kilpailukirja
• Kokeeseen osallistuvilla tulee olla kuonokoppa ja mantteli, jotka ovat Suomen
Vinttikoiraliiton maastojuoksukokeiden sääntöjen mukaiset (Huom. Panta ei ole sallittu
juostessa.)
• Tähän aikaan vuodesta Hailuodon sää voi vaihdella paljon, mikä voi vaikuttaa myös kokeen
aikatauluun. Suosittelemme lämpimästi talvivarusteita itselle, koiralle ja autolle.

AIKATAULU
OLETHAN AJOISSA PAIKALLA! Emme voi lipsua aikatauluista, jotta pimeä ei yllätä kesken
finaalien. Ajoaika mantereelta Oulunsalon lauttarannasta kilpailupaikalle on noin tunti!
Eläinlääkäri tarkastaa koirat juoksujärjestyksessä.
Koirien lähtöjärjestys arvotaan toimistoalueella, kun koko rotusi on käynyt eläinlääkärin
tarkastuksessa.

Lauantai 17.10.2020
Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo 7.15.
Ilmoittautuminen toimistoon viimeistään:
8.00 IT (7), WHN (26) (klo 6.30 lautalla Oulunsalosta).
9.00 WYN (11) (klo 7.30 lautalla Oulunsalosta ).
10.00 WHU (17) WYU (14) GR (4) ( klo 8.30 lautalla Oulunsalosta).

Alkuerälähdöt alkavat klo 9.00. Käytössä tulosseuranta.

Finaalit noin klo 13.40. Käytössä tulosseuranta.

Palkintojenjako suoritetaan heti luokan valmistuttua, mutta
osallistuminen palkintojenjakoon on vapaaehtoista. Kun finaaliluokka
on valmistunut, saa halutessaan hakea kirjansa pois välittömästi.
Sunnuntai 18.10.2020
Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo. 7.15.
Ilmoittautuminen toimistoon viimeistään:
8.00 PP (5) CI (8) ja AF (8) klo 6.30 lautalla Oulunsalosta
9.00 SAN (10) ja SAU (15) klo 7.30 lautalla Oulunsalosta
10.00 AZ (2) IB (4) FA (6) JA BO (8) klo 8.30 lautalla Oulunsalosta
11.15 IR (4) ES (2) UN (10) ja PU (3) klo 10.00 lautalla Oulunsalosta
Alkuerät alkavat klo. 9.00. Käytössä tulosseuranta.
Finaalit noin klo. 13.45. Käytössä tulosseuranta.

Palkintojenjako suoritetaan heti luokan valmistuttua, mutta
osallistuminen palkintojenjakoon on vapaaehtoista. Kun finaaliluokka on
valmistunut, saa halutessaan hakea kirjansa pois välittömästi.

TÄRKEÄÄ:
Käytä koirasi alkuerän jälkeen eläinlääkärin tarkastuksessa heti koiran palauduttua, vaikka
finaaliin oikeuttava pisteraja ei olisikaan vielä tiedossa. Finaalit juostaan välittömästi alkuerien
jälkeen. Luokat juoksevat samassa järjestyksessä kuin alkuerissä.

Ensikertalaisille muistutukseksi: Juoksuvarmuuden varmistamista varten maastojuoksukirja on
voimassa vain yhden kilpailun ajan. Koiran tulee ensikilpailussaan saada hyväksytty tulos
(vähintään 50% maksimipisteistä). Mikäli koiran tulos jää alle tämän, sen kilpailukirja ei ole
enää voimassa. Kilpailukirja palautuu voimaan, kun koira suorittaa hyväksytysti koejuoksun.

Alueella leiriytymismahdollisuus, mm. sähköpaikkoja. Lisätietoja:
https://www.majakkapiha.fi/matkaparkki

Luotsihotellin parkkialueille leiriytyminen on ehdottomasti

kielletty. Tervetuloa viettämään mukavaa kisapäivää!

