Kesämaastot Lumijoki 2.8.2020, ohjeet koronatilanteen huomioimiseksi kokeessa
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.

Yleiset ohjeet koepaikalla toimimisesta
Koe järjestetään kokonaisuudessaan noudattamalla vähintään 1–2 metrin turvaetäisyyksiä. Tarpeettomia
fyysisiä kontakteja tulee välttää.
‐
‐
‐
‐
‐

muistetaan pitää riittävät turvaetäisyydet muihin henkilöihin.
tapahtumassa ei kätellä, halailla eikä pussailla
koepaikalla ei ole buffaa
koepaikalla on etäisyysopasteita, noudata niitä
käytä käsidesiä, jota on useissa paikoissa esillä

Ilmoittautuessa jätä kilpailukirjat toimiston pöydälle rodun omaan laatikkoon
Eläinlääkärintarkastukseen jonotetaan riittävin välein. Jokainen käyttää sirulukijaa itse eläinlääkärin
sihteerin ohjeen mukaan. Sirunlukija desinfioidaan käytön välissä. Kilpailuttaja näyttää rokotukset
eläinlääkärin sihteerille.
Järjestelykennelissä koiran haltija käyttää sirunlukijaa itse toimihenkilön antaman ohjeen mukaan.
Sirunlukija desinfioidaan käytön välissä.
Valmiit kilpailukirjat ovat noudettavissa toimistosta paikalla annettavan ohjeen mukaan.
Palkintojenjako suoritetaan porrastetusti. Tarkemmat ohjeet saa paikan päällä.

Varaudu koepäivään omilla eväillä!

Kennelliiton koronatilanteeseen liittyvien ohjeiden
mukaisesti emme myy koepaikalla mitään tuotteita.

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. Täytä mukana tulevien henkilöiden tiedot oheiseen lomakkeeseen.
http://www.osvkh.net/kevatmaastot.htm

Pohjoisen Kesämaastot
2.8.2020
Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja PohjoisKarjalan kennelpiirinmestaruus
sekä Suomen Salukikerhon maasto- ja
veteraanimaastomestaruus
Oheisena arvioitu kilpailuaikataulu, olethan ajoissa
paikalla! Emme voi lipsua aikatauluista. Ilmoittamalla
koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet
sitoutunut noudattamaan vinttikoirakokeiden sääntöjä.
Säännöt
löytyvät
kokonaisuudessaan
osoitteesta
www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen.
Muista että ennen arvontaa koira on ilmoitettava
toimistoon ja käytettävä eläinlääkäritarkastuksessa. Mikäli
koirasi jää pois kokeesta tai tulosi viivästyy, ota yhteys
viipymättä 041 436 4072. Juoksuaikaista narttua ei saa
tuoda kilpailupaikalle.
Koe
juostaan
hiekkamontulla,
jonka
osoite
on
Riikonkankaantie 424, Lumijoki. Suositeltu helpoin reitti
paikalle on https://goo.gl/maps/DavRvCevvNF2
Paikalla on bajamaja-wc. Paikalla saa yöpyä, mutta koska
kyseessä on pohjavesialue, niin huolehdithan siitä, että
autostasi ei valu nesteitä maaperään. Kerätään roskat ja
jätetään paikka siistiksi lähtiessämme.
Paikalla ei ole juomakelpoista vettä eikä sähköjä. Myös
varjopaikat ovat hyvin rajalliset, joten kuumalla kelillä
huolehdithan että koirallasi on riittävä viilennys.
Jokaisella koiralla on oltava mukanaan maastojuoksukirja
sekä rokotustodistus. Ilman papereita koirasi ei voi
osallistua kokeeseen. Muista ottaa mukaasi myös
kuonokoppa sekä manttelit (punainen ja valkoinen, ei
numeroita). Muista myös vesikuppi ja muut tykötarpeet.
Lumijoki on perinteisesti punkkirikasta aluetta, joten
mukaan
kannattaa
pakata
myös
punkkipihdit.
Punkkikarkoitteita kannattaa myös käyttää sekä koiriin
että ihmisiin.
Koronarajoituksista johtuen paikalla ei ole buffetia.
Varauduthan omin eväin.
Ensikertalaisille muistutukseksi
Juoksuvarmuuden varmistamista varten maastojuoksukirja
on voimassa
yhden kilpailun ajan. Mikäli koiran
ensimmäinen koesuoritus (alkuerä) ei ole hyväksytty
(vähintään 150 pistettä), tai sen ensimmäisen kilpailun
toinen koesuoritus (finaali) hylätään (DISK), tai koira
suljetaan kokeesta, sen kilpailukirja ei ole enää voimassa.
Tunnistusmerkintä
Kennelliiton sääntöjen mukaan kaikkien koirien tulee olla
tunnistusmerkittyjä. Huolehdithan että koirasi mikrosiru
toimii tai tatuointi on selkeästi luettavissa. Kokeen
eläinlääkäri voi tarvittaessa siruttaa koiran.
Tiedustelut ennen koetta ja kokeen aikana p. 041 436 4072.
Erittäin mukavaa ja menestyksekästä kilpailupäivää kaikille!

Koirien lähtöjärjestys arvotaan vasta kun kilpailuluokan kaikki
koirat ovat käyneet eläinlääkäritarkastuksessa. Lähtö
on aikaisintaan
30
minuutin
kuluttua
julkisesta
arvonnasta. Omistajan vastuulla on saapuminen ajoissa
lähtöpaikalle, jossa tarkisttaan tunnistusmerkinnät. Finaalit
juostaan samassa järjestyksessä kuin alkuerät.
AIKATAULU, sunnuntai 2.8.2020 – koe alkaa klo 5.45
Kun tulet paikalle, jätä koiran kilpailukirja sille osoitettuun
paikkaan. Tämän jälkeen siirry eläinlääkärintarkastukseen.
Tarkastuksessa käydään rotujen juoksujärjestyksessä. Muista
huomioida turvavälit sekä saamasi ohjeistus. Ota koiran
rokotustodistus valmiiksi, näytät sen itse eläinlääkärin
sihteerille. Ole valmiina eläinlääkärintarkastusta varten
viimeistään klo:
6.00 – RH, IR, AZ
6.15 – IT, IY, GR
6.30 – ES, UN, BO
6.45 - WHN
7.15 – WHU
7.45 – WY
8.15 - FA, AF
8.45 – CI, BA
9.15 – SAN
9.45 - SAU
10.30 - PP
Alkuerät, ensimmäinen kilpailulähtö klo 7.15
Rhodesiankoira (2)
Irlanninsusikoira (4)
Azawakh (2)
Italianvinttikoira (2)
Italianvinttikoira yk (2)
Englanninvinttikoira (3)
Espanjanvinttikoira (2)
Unkarinvinttikoira (4)
Venäjänvinttikoira (4)
Whippet, nartut (12)
Whippet, urokset (16)
Whippet, yk (14)
Faaraokoira (2)
Afgaaninvinttikoira (6)
Etnankoira (3)
Basenji (7)
Saluki, nartut (9)
Saluki, urokset (18)
Portugalinpodengo, pieni (8)
Finaalit juostaan heti alkuerien jälkeen.
Oulun alueen päivystävä eläinlääkäri puh. 0600 393 960
Lisätietoja: Oulun seudun Päivystävä ELL
Jos itse tarviset pikaista sairaanhoitoa, oulun aluellaalla
päivystää Oulun seudun yhteispäivystys puh. 08 315 2655
Lisätietoja: Oulun seudun kuntien yhteispäivystys

OSVKH KIITTÄÄ yhteistyökumppaneita:

