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Huom. Kaikkien osallistujien toivotaan 

osallistuvan rataselostukseen klo.9.00! 

AIKATAULU 

Kilpailutoimisto auki kello 8:00 - 9:45 

Rataselostus kello 9:00 

Ensimmäinen startti kello 10:01 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittautuminen aukeaa klo. 8:00 ja sulkeutuu 9:45. Ilmoittauduthan siis viimeistään 9:45 

mennessä. Varaa ilmoittautumispisteelle mukaan koiran/koirien rokotustodistukset. 

Osallistujille rataselostus on buffan läheisyydessä klo.9:00. 

REK-KOE 

REK-kokeen osallistujat ilmoittautuvat aamulla myös REK-kokeeseen. Kokeen ensimmäinen 

kierros ajetaan aamupäivällä osana syyskisoja. Toinen kierros ajetaan iltapäivällä (välissä 

taukoa ainakin 4h). Iltapäivällä lähtöjärjestys on valjakoiden nopeusjärjestys aamun 

kierroksen perusteella. Toisen kierroksen lähtöjärjestys ilmoitetaan päivän aikana 

ilmoitustaululla ja kierros ajetaan n. 20 minuuttia syyskisojen palkintojenjaon jälkeen. 

Tarkemmasta aikataulusta kuulutetaan päivän aikana. Iltapäivän toisella kierroksella 

saavat ajaa kokeen ulkopuolisina myös ne DR4-valjakot jotka eivät osallistu REK-

kokeeseen. 

REK-kokeeseen osallistujien tulee osallistua rataselostukseen klo.9:00. 

 

 

 

 

 

ALAIKÄINEN KILPAILIJA  

Alaikäisten kilpailijoiden tulee toimittaa allekirjoitettu lupa ilmoittautumisen yhteydessä. 

”Sääntö 1.1.4 Alaikäisen kilpailijan on toimitettava ennen lähtöä huoltajan allekirjoittama 

lupa startata. Allekirjoituksellaan huoltajat osoittavat olevansa sitä mieltä, että alaikäinen 

kilpailija pystyy osallistumaan kilpailuun ja pystyy turvallisesti suorittamaan järjestäjien 

kyseiselle luokalle osoittaman radan. Lisäksi he allekirjoituksellaan vapauttavat järjestäjän 

kaikista korvausvaatimuksista, vastuuvelvollisuudesta, muista kuluista tai syytöksistä viitaten 

siihen, että kilpailijan ei katsota olevan täysi-ikäinen.” 

Paikalla on sekä tarvikemyyjiä 

että buffa, joten varaa käteistä 

rahaa mukaan! 

Pidetään alue siistinä, kerääthän siis 

koiriesi jätökset! Ilmopisteestä saa 

kakkapusseja. 

 



MUISTA 

 

MUISTA.. 

Ilmoittaa mahdollisesta poisjäämisestä välittömästi kisan järjestäjille.  

Tarkastaa kilpailuvälineidesi kisakelpoisuus ennen osallistumista. 

Ottaa mukaan koirasi/koiriesi rokotustodistukset sekä rekisteröintipaperit. 

Palauttaa numeroliivi maalissa järjestäjälle (REK-kilpailijat vasta toisen kierroksen 

jälkeen). Palauttamattomasta liivistä peritään 50 euron maksu. 

 

 

Oikein hyvää kisapäivää Ohkolassa! 

LASTEN KOIRAJUOKSU JA 1-KOIRAN KÄRRY 

Lastenluokkien ilmoittautuminen paikan päällä päättyy klo.12:00.  

Lapset voi ilmoittaa myös ennakkoon siihen tarkoitetulla lomakkeella                                    

(löytyy kotisivuilta sekä Facebookin tapahtumasivulta).  

Luokat ovat ilmaisia ja kaikki osallistujat palkitaan.  

Lapsia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta, joten lapset osallistuvat vanhempien vastuulla. 

PALKINTOJENJAKO 

Syyskisojen palkintojenjako on heti lastenluokkien jälkeen. Palkintojenjaossa kannattaa olla 

mukana, sillä arvomme kaksi koirien hoitolahjakorttia Kirsi Sinda tmi:lle kaikkien niiden 

osallistujien kesken ketkä ovat vielä palkintojenjaossa paikalla. REK-kokeen toinen kierros 

ajetaan n.20 minuuttia palkintojenjaon jälkeen ja REK-osallistujille on vielä oma 

palkintojenjakonsa toisen kierroksen jälkeen. 

PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI 

Mäntsälän Saaren klinikka päivystää kilpailupäivänä. Päivystyksen numero on 0600 97413. 

Puhelun hinta on 1,53 €/min+pvm. 

PYSÄKÖINTI 

Autot pysäköidään kilpailualueella Rauhalantien varteen. Tietä ei saa tukkia, vaan autot on 

parkkeerattava selvästi pientareelle.  

 

TOIMIHENKILÖT 

Kilpailun tuomari: Kari Tolkkila 

REK-koetoimitsija: Carolina Zukale 044 5273685 

Kilpailupäällikkö: Ari Rastas 050 5874150 

 

 

 

TULOKSET 

Kilpailuissa on käytössä online tulospalvelu. 

Tulospalvelun osoite julkaistaan ennen kisoja sekä 

UVU:n kotisivuilla, että tapahtuman 

Facebooksivulla. 

Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan kotisivuilla 

www.uvu.fi 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0IIucoyKb3FgurYHVQomPM-EwP9wgDYppQcgFwfsKeCHyWA/viewform?c=0&w=1

