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KISAKIRJE
Tervetuloa Lakeuden Vinttikoiraharrastajien SuomiCup 2017 kisoihin
13.5.2017!
Saavuthan kilpailupaikalle eläinlääkärin tarkastukseen aikataulun mukaisesti ja olethan kennelalueella
hyvissä ajoin ennen oman koirasi lähtöä. Mikäli koirallesi tulee poisjäänti kilpailuista, ota
mahdollisimman nopeasti yhteyttä koetoimitsijaan puh. 040 830 3970/ Jaana Liukkonen tai
sähköpostilla jaana.liukkonen@seamk.fi. Koirasi poisjäännin takia kilpailuluokka saatetaan peruuttaa,
mistä johtuen kanssakilpailijasi on saattanut joutua ajamaan turhaan kilpailupaikalle, mikäli tietoa ei
saada ajoissa perille.
Kisat järjestetään Laihialla, niitetyllä heinäpellolla. Paikka on Jokisalontie 378, Laihia.
(62.85470 22.12102). Kisapaikalla on mahdollista yöpyä matkailuautossa tai vaunussa ja parkkeerata.
Sähköä ei ole saatavilla. Parkkialue on merkitty.

Eksymistapauksissa soita Petskille numeroon 0400-260051.
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Paikalla on buffetti josta saa mm. makkaraa ja muuta pientä purtavaa.
Muista ottaa mukaan vesikuppi koirallesi, kilpailukirja, koiran passi/rokotustodistus, kuonokoppa,
mantteli (punainen ja sininen/valkoinen), sekä runsaasti reipasta kilpailuhenkeä. Koiria on 87 kpl ja
päivästä tulee pitkähkö.
HUOMIO! Tarkista, että koirasi kuonokoppa on sääntöjen mukainen. Siinä ei saa olla liukurikiristystä
(soljella varattu englantilaismallinen koppa sekä aussikoppa ovat hyväksyttyjä). Kopan tulee olla
riittävän syvä, jotta koirasi saa riittävästi happea juoksun aikana.
Kilpailu alkaa, kun toimisto avataan ja päättyy tunti palkintojen jaon päätyttyä.
Lähtöarvonta suoritetaan rodun eläinlääkäriajan umpeuduttua, kilpailupaikalle ajoissa saapuneiden ja
kilpailuoikeuden omaavien koirien kesken.
Ennen kilpailua tiedusteluihin vastataan numerossa 0400-260051 ja kilpailun aikana 040-830 3970

(toimisto).

Kilpailuaikataulu Lauantai 13.5.2017
Ilmoittautuminen alkaa klo 7:00
Toimisto aukeaa kello 7:00
Eläinlääkärin tarkastus alkaa 7:30
Ensimmäinen lähtö alkaa 9:00
Rotu
Italianvinttikoira (5)
Italianvinttikoira yk (4)
Borzoi (4)
Unkarinvinttikoira (2)
Saluki urokset (8)
Saluki nartut (7)
Whippet urokset (9)
Whippet nartut (6)
Whippet urokset yk (8)
Whippet nartut yk (6)
Faaraokoira (4)
Ibizan podenco (3)
Afgaani (7)
Basenji (4)
Cirneco dell Etna (3)
Irlanninsusikoira (3)
Rhodesiankoira (4)

Eläinlääkärissä viimeistään
7:30
7:30
7:30
7:45
8:00
8:30
9:00
9:00
9:30
9:30
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
10:30
10:30

Finaalit alkavat alkuerien jälkeen kun tarvittava lepoaika on päättynyt ja uudelleentarkastus suoritettu.
Kenttähenkilöstö pitää myös pienen ruokatauon. Rodut juoksevat yllämainitussa järjestyksessä.

Tervetuloa!!

