
Tervetuloa Sa-Fan maastoihin Mustialaan 8.9.2019

Paikka: Mustialan kartano, Renkituvantie 10, 31310 Mustiala

60°49′10″N, 23°46′15″E

Koe alkaa ja toimisto aukeaa klo 8.00
Eläinlääkärintarkistus alkaen klo 8.00

Saavuthan ajoissa paikalle ja ilmoittaudut tuomalla koirasi kisakirjan toimistoon ennen eläin-
lääkärintarkistukseen menoa. Mikä koirasi osallistuminen estyy tai olet myöhässä, ilmoitat-
han siitä viipymättä, puh. 050 3008 117)

Kartta toimistosta, eläinlääkärin pisteestä, kisapellosta, buffasta ja tupakointipaikasta kirjeen
lopussa.

Rotu Lukumäärä
Eläinlääkä-
rillä

RH 4 8.00
SK 7 8.00
AF 16 8.20
AFV 2 8.20
GR 2 8.50
UN 2 8.50
PU 2 8.50
AZ 4 9.30
SA 18 9.10
CI 3 9.10
WHY 8 9.10
WH 11 9.30
SI 4 9.50

Alkuerien jälkeen noin 45 minuutin tauko. Finaalin alkamisajasta tiedotetaan erikseen.

Käytäthän koirasi uudelleen eläinlääkärintarkastuksessa alkuerän jälkeen, kuitenkin huomi-
oiden, että ae koirat ovat etusijalla. Näin pääsemme arpomaan finaalilähtöjä riittävän
ajoissa.



Afgaaninvinttikoirissa pareiksi ilmoitetut koirat juoksevat keskenään samassa lähdössä sekä
alkuerissä, että mahdollisessa   finaalissa. Lähtöjen järjestys arvotaan. Mikäli ilmoitetun pa-
rin toinen osapuoli on estynyt osallistumaan kokeeseen, osallistuva koira on mukana nor-
maalissa pariarvonnassa.

Urokset ja nartut juoksevat yhdessä! ’

Tutustuthan kokeen sääntöihin!

Ilmoittamalla koirasi kokeeseen tai lupautumalla toimihenkilöksi olet sitoutunut noudatta-
maan vinttikoirakokeiden sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoit-
teesta:  http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Muuta huomioitavaa:

Muistathan kerätä koirasi jätökset ja laittaa kaikki jätteet sekä tupakantumpit roskiin! Tupa-
koinnin suositellaan tapahtuvan tupakointi paikalla toimistonladon läheisyydessä, jossa on
tuhkakupit!

Kisapaikalla on mahdollista yöpyä asuntoautolla/vaunulla. Varaathan paikkasi etukäteen
Mustialan matkailusta https://www.mustialankievari.fi/copy-of-etusivu, info[at]elosaosk.com

P i e n i  m u i s t i l i s ta  m a a s t o k o ke e s e e n  s a a p u v i l l e :
· maastokoekirja(t)
· rokotustodistus/passi
· maastokoemanttelit (punainen ja sininen/valkoinen)
· kuonokoppa
· slipperi tai lähetyshihna (koirat juoksevat ilman pantaa!)
· vesikuppi ja vettä
· sopivaa säänmukaista varustetta koiralle ja itsellesi, huomioi myös aurinkosuoja!
· käteistä rahaa, myös korttiosto mahdollinen. Paikalla on buffetti.  Maastobuffasta näl-

käisille kilpailuttajille kahvia, teetä, muita juomia, pulled porkia/oatsia lisukkeineen,
toasteja, makkaraa, lättyjä, munkkeja ja mokkapaloja.

Paljon iloista, positiivista ja kannustavaa mieltä koko päiväksi :)






