
 

 

 

 
Tervetuloa kotimaisen  

kisakauden avauskilpailuun 

 

Ohkolan Syyskisat 2018 
IFSS World Cup Event 

15.9.2018 

 
Kilpailupaikan osoite: Rauhalantie 50, Mäntsälä 

https://uvu.fi/tapahtumat/kilpailut/ohkolan-syyskisat-2018 
 

  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

AIKATAULU 

 
 

Ilmoittautuminen 8:00 – 9:45  

Rataselostus kello 9:00 

Ensimmäinen startti kello 10:01 

 

Palkintojenjako kaikkien luokkien jälkeen  

 

REK 2. kierros noin 16:00 

REK – kokeen palkintojenjako 

 
 



 

 
 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN  

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

mennessä. Varaa ilmoittautumispisteelle mukaan koiran/koirien rokotustodistukset. 

 

Lasten luokkiin (matkat 0,15 ja 0,75 km) voi ilmoittautua aamulla ilmoittautumispisteellä kello 

9:45 asti. 

 

Rataselostus on buffan läheisyydessä kello 9:00. Rataselostus pidetään suomeksi ja englanniksi. 

Varsinkin ensikertalaisten on hyvä olla kuulolla rataselostuksessa. 

 

REK-KOE  

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

kierros ajetaan aamupäivällä osana muuta kilpailua. Toinen kierros ajetaan iltapäivällä (välissä 

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

perusteella. Toisen kierroksen lähtöjärjestys ilmoitetaan päivän aikana ilmoitustaululla. 2. kierros 

ajetaan kilpailun 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. 

 

KILPAILUALUE 

Kilpailualue on muuttunut viime vuosista huomattavasti. Huomioitava, että perinteisesti 

parkkipaikkana toiminut tienvarsi on nyt pysäköintikieltoaluetta. Kilpailijoiden parkkipaikkana 

toimii alueen perällä oleva alue. Pysäköidään autot siten, että kaikille riittäisi tilaa. 

Kilpailualueen kartat liitteenä. 

 

Reitit kartalla: 

https://drive.google.com/open… 

 

Kilpailureittien videot löytyvät osoitteista: 

5,7 km https://youtu.be/-Hzn7kyD3Jo 

4,2 km https://youtu.be/KF7toEiOtjM 

2,0 km https://youtu.be/2otR4GiY4Dk 

0,75 km https://youtu.be/lwUcvrh6Edo 

0,15 km https://youtu.be/3qB_y30G45k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikalla on sekä tarvikemyyjiä että 

buffa, joten varaa käteistä rahaa 

mukaan! 

Pidetään alue siistinä, kerääthän siis 

koiriesi jätökset! Ilmopisteestä saa 

kakkapusseja. 
 

https://drive.google.com/open?id=10fMjj5ft89OCSXuWdNFAZh3fkZvr8D1K&usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-Hzn7kyD3Jo&h=AT1DBNO2mNz5xQofbL75agbYZ9S-8_KMFzO_Zj9kjZ1Z6JiHDOiskuf6GGTqhp8apIX6QveYVgR0nt6Q-AiCzH9QZ88rFc-FqKOI2uEK7yQZoklDXMqHShYV1tCpURoTaMBEVyx0EJCpD7d6pAdzNLkYsW6lTq91BErS70XQzSEgHtTEoKpue9sBWFNnw9mRxDTYhgwaIJbxoUE-a7juLKZuckrQhQTQBsY3nWkoMrWFWpmcINmj2lH_nhJUiYNYrTGREL3oKgI4PcQi41a2_E1yhS_wkbZMvuLMuD-Ig5RBCxUYGAcjb5Mae-x0pCTwmH-O0qtFCRJxX89gGdhs_x1aXzj1huDWwYAHgzCORHwYL9BfSlHNel_qUAy1Shj_qInz9h-5ZDoAsaHbaCqIe8VZnqpaun3p_D9wObgLXAd7zg_JKmvsadA4zip6JBBrETKMzJnytlDKfScVAokTXivWBkI
https://youtu.be/KF7toEiOtjM
https://youtu.be/2otR4GiY4Dk
https://youtu.be/lwUcvrh6Edo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3qB_y30G45k&h=AT3Cm0AHFmnv_03h-JTM9v2AgqzNCnIZb9XbEUXaaDtjPcnK0N-BlIYJJL-BselhNTeG6UbukoeHNC2pja1RYU9fiyqjEL-2QC_8pITI6mdxtSAqo4N2YpHSvCyTFd8w2sRyBXPBxKNLGscSXhZyxBprxjfirD87tKoJDT-4jjDwxshfeTecpLr-g2lBRnyH6lp8Utam5zcTC8oxDMxWD59MpFZ7djMbdWA7GgUzdQcGVxgTec_0FQjQ2J2LYL7C_kMfIOPSr6RSyTmcQG1iOQBkkB5_AwV60hs1eM0oVgoZnmgCr3um5s9aV5cTQ_kW_B-ykfwqjPlWtkb-6mypVTujYxv6r6LZMjmK2s45usRhM4AemVgqZQ3GAHysQB9vSJLrwpWPot0evFFosGyqj-i6Alp5oaMbksz93WK3AsFVe7_IwvTVUPX9NsMal30-ILuSBrl7Qhc9eVoBADtZWXv2BGs


 

 
 

 

 

RATAAN TUTUSTUMINEN 

Aamulla rataan voi tutustua ennen ensimmäisiä kilpailustartteja pyörällä, kickbikella tai jalan. 

Radan voi kiertää koiran kanssa kävellen. Rata pitää kuitenkin olla tyhjä ennen ensimmäistä 

starttia.  

Perjantai-iltana tai aikaisemmin radalla olosta pitää maksaa maanomistajalle normaali vuokra. 

Maanomistaja: Aarno Lindfors 040-580 0017 

 
 

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.” 

 

 

TULOKSET  

Kilpailuissa on käytössä online tulospalvelu. Tulospalvelun osoite julkaistaan ennen kisoja sekä 

UVU:n kotisivuilla, että tapahtuman Facebook-sivulla.  

Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan kotisivuilla https://uvu.fi/tapahtumat/kilpailut/ohkolan-

syyskisat-2018 

 

 

PALKINTOJENJAKO 

Kilpailuluokkien jälkeen jaetaan päättyneiden luokkien palkinnot.  

Palkintojenjaon yhteydessä arvotaan kaksi tuotepalkintoa. Arpajaisvoitto edellyttää läsnäoloa 

palkintojenjaossa. Yksi startti on yksi arpalipuke. Arvonta ei koske lasten luokkia. 

REK-kokeen tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan toisen REK-kierroksen jälkeen. 

MUISTA.. 
Ilmoittaa mahdollisesta poisjäämisestä välittömästi kisan 

järjestäjille. 

Tarkastaa kilpailuvälineidesi kisakelpoisuus ennen 

osallistumista. 

Ottaa mukaan koirasi/koiriesi rokotustodistukset sekä 

rekisteröintipaperit. 

Palauttaa numeroliivi maalissa järjestäjälle (REK vasta toisen 

kierroksen jälkeen). Palauttamattomasta liivistä peritään 50 

euron maksu. 
 



 

 
 

 

PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI  

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

Puhelun hinta on 1,53 €/min+pvm.  

Osoite: Leissantie 41, 04920 Mäntsälä 

 

 

PÄIVYSTÄVÄT LÄÄKÄRIT 

Mäntsälän terveysasema 

040 314 5500 

Kivistöntie 14 

04600 Mäntsälä 
 

Hyvinkään sairaala 

019 4587 5700 

Sairaalankatu 1 

05850 Hyvinkää 

 
 
 

TOIMIHENKILÖT  

Kilpailunjärjestäjä: Uudenmaan Vetokoiraurheilijat ry 

Kilpailun tuomari: Kari Tolkkila  

Kilpailupäällikkö: Ari Rastas 050 5874150 

REK-koetoimitsija: Carolina Lindström 044 5273685 

 

 

 

 
 

  

 



 

 
 

 

KISASSA MUKANA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 


