
Ohjeet kilpailuttajille kokeessa noudatettavista erityisjärjestelyistä 

29.8.2020 Turku Cup 2020, Varsinais-Suomen kennelpiirin mestaruus ja sijoituskilpailu 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme kilpailut erityisjärjestelyin. Luethan ohjeet 

huolellisesti ja noudatathan annettuja ohjeita koko kokeen ajan. 

Yleistä: 

• Kokeessa noudatetaan Kennelliiton, THL:n ja AVI:n koronaohjeita. 

• Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita. 

• Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 

Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari 

eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan 

sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. 

• Vain kokeen järjestämisen kannalta välttämättömät henkilöt ovat paikalla. Suositellaan että 

paikalle tulisi vain yksi henkilö per koira, toimihenkilöiden lisäksi. 

• Koe järjestetään noudattamalla 1-2 metrin turvaetäisyyksiä. Turvaetäisyyksien 

noudattamisesta muistutetaan opasteilla. Tilanteissa, joissa etäisyyden pitäminen on 

hankalaa, suositellaan käytettäväksi suu-nenäsuojainta. 

• Koepaikalla ei ole käsienpesu mahdollisuutta, mutta käsidesiä on saatavilla helposti ja sitä 

opastetaan myös käyttämään. 

• Järjestäjä kerää paikalle tulevien henkilöiden yhteystiedot, jotta ne voidaan toimittaa 

terveysviranomaiselle mahdollisessa altistus tilanteessa. 

Ohjeita kilpailuttajille: 

• Suositellaan että paikalle saapuu vain yksi henkilö per koira. 

• Paikalle ei tule saapua, jos on vähäisiäkään sairastumisen oireita. 

• Paikalle tulevien henkilöiden yhteystiedot (nimi, puhelin ja e-mail) pyydetään toimittamaan 

etukäteen osoitteeseen teeveekoo@gmail.com tai paikan päällä toimistoon. Yhteystiedot 

säilytetään 3 viikkoa kokeesta ja tuhotaan tämän jälkeen. 

• Kuvat koirien rokotustodistuksista pyydetään toimittamaan etukäteen osoitteeseen 

teeveekoo@gmail.com  

• Suosittelemme suu-nenäsuojan käyttämistä ainakin eläinlääkärin tarkastuksessa sekä 

lähtöön mentäessä, lähdössä ja kiinniotossa. Näin takaamme turvallisen toimimisen sekä 

toimihenkilöille että kilpailuttajille. Varustaudu omilla suu-nenäsuojaimilla. Järjestäjältä voi 

tarvittaessa ostaa kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia 1e kappale hintaan.  

• Eläinlääkärintarkastus suoritetaan lähtöjärjestyksessä ennen lähtöjen alkamista. Saavu 

tarkastukseen vasta omalla vuorollasi ja pidä jonossa turvaetäisyys. 480m juoksevat koirat 

tarkastetaan tauolla ja saapuvat paikalle erikseen annetun aikataulun mukaisesti. Kulku 

eläinlääkärintarkastukseen tien siitä päästä, josta rata-alueelle ajetaan sisään (asfalttitien 

puolelta). 

• Eläinlääkärin sihteeri tarkastaa koiran mikrosirun. Pidä koira mahdollisimman pitkällä 

hihnalla, turvaetäisyyden maksimoimiseksi. 

• Pidä mahdollisimman hyvin etäisyys myös eläinlääkärin tarkastaessa koiraa. 

• Toimihenkilö tarkastaa koiran mikrosirun lähtöön mentäessä. Pidä koira mahdollisimman 

pitkällä hihnalla, turvaetäisyyden maksimoimiseksi. 

• Koppitoiveet esitetään lähtöön mentäessä mikrosirun tarkastuksen yhteydessä. 
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• Koiran kilpailuvarustus tarkastetaan lähettäjän ohjeiden mukaan. 

• Koirat kopitetaan lähettäjän ohjeiden mukaisesti, lähdön koosta riippuen porrastetusti. 

• Koirien kiinniotto suoritetaan, mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyyttä noudattaen. 

• Palkinnot ja kilpailukirjat voi noutaa erillisestä palkintojenjako pisteestä heti kun kyseisen 

luokan tulokset ovat valmistuneet. Pyydämme että poistutte koepaikalta, kun olette 

palkintonne saaneet. 

• Kisapaikalla ei ole juoksevaa vettä eikä täten käsienpesu mahdollisuutta. Järjestäjän 

toimesta on saatavilla käsidesiä useassa pisteessä. Varustaudu tästä huolimatta omalla 

käsidesillä. Ota mukaan myös vettä koiralle! 

• Muistetaan pitää kaikissa tilanteissa turvaetäisyys muihin ihmisiin! Huomioi turvaetäisyys 

myös liikkuessasi pysäköintialueella ja lämmitellessäsi koiraa. 

• Muistetaan myös käyttää sitä käsidesiä! 

 

Paikalla on pienimuotoinen buffetti, josta voi ostaa kahvia, makkaraa, pientä makeaa ym. Meillä on 

käytössä korttimaksulaite (käytössä ensimmäistä kertaa, joten alkukankeutta voi esiintyä), suositaan 

korttimaksuja käteisen sijaan. Istuma-aluetta emme tällä kertaa pystytä. 

 

Aikataulu 

Eläinlääkärintarkastus suoritetaan lähtöjärjestyksessä, alla annetut ajat ovat arvioituja luokan 

tarkastuksen alkuaikoja. Paikalla tulee olla viimeistään kyseisenä aikana. 480m juoksevat koirat 

tarkastetaan tauolla, joka alkaa kun 280m lähdöt on saatu juostua. 

Klo Luokka 

10:30 Lähtö 1, etnankoira, sijoitus, 280m 

10:36 Lähdöt 2 – 3, whippet, sijoitus, 280m 

10:48 Lähtö 4, whippet, veteraanisijoitus, 280m 

10:52 Lähtö 5, italianvinttikoira yk, Turku Cup, 280m 

10:58 Lähdöt 6-9, whippet, Turku Cup, 280m 

11:22 Lähdöt 10-12, whippet yk, Turku Cup, 280m 

11:36 Lähtö 13, etnankoira, Turku Cup, 280m 

11:42 Lähtö 14, basenji, Turku Cup, 280m 

  

13:45 Lähtö 15, afgaaninvinttikoira, Turku Cup, 480m 

 Lähdöt 16-17, saluki, Turku Cup, 480m 

 Lähtö 18, unkarinvinttikoira, Turku Cup, 480m 
 

280m lähdöt alkavat klo 12. Lähtöjä ei ole aikataulutettu, joten seuraa kuulutuksia. 480m lähdöt 

alkavat kisapaikalla ilmoitettavana ajankohtana sen jälkeen, kun koirat ovat käyneet eläinlääkärin 

tarkastuksessa. 


