Turku Cup 2022, SA-FA ry:n rata- ja veteraanimestaruus 2022,
Varsinais-Suomen kennelpiirin mestaruus ja sijoituskilpailu
Kilpailuttajaohjeet
Tiedustelut ennen koetta teeveekoo@gmail.com tai 0400 908 620. Koepäivänä puhelimitse
040 908 620 tai suoraan toimistoon.

Yllättävän suuren koiramäärän vuoksi olemme aikaistaneet kilpailua tunnilla.
Toimisto avataan ja koe alkaa klo 9:30
Eläinlääkärin tarkastus alkaa klo 9:30
Ensimmäinen lähtö klo 11:00

Yleistä
Mikäli koirasi jää pois kilpailusta, ilmoitathan asiasta mahdollisimman pian osoitteella
teeveekoo@gmail.com tai numeroon 0400 908 620. Kilpailupäivän aamuna ota yhteys numeroon
0400 908 620 (soitto tai tekstiviesti). Koiran poisjäämisestä on aina ilmoitettava koetoimikunnalle
ennen kokeen alkua! Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kilpailupaikalle.
Varsinais-Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa varsinaisia rajoituksia koronan suhteen. Kuitenkin
jos sinulla on koronavirukseen sairastumisen oireita jääthän kotiin. Jokainen henkilö osallistuu
tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, kokeen järjestäjä, toimihenkilöt tai ylituomari eivät
ole vastuussa mahdollisesta korona-altistumisesta tai sairastumisesta. Varsinais-Suomen
maskisuositus on yhdenmukainen THL:n suositusten kanssa. Jokainen voi oman harkintansa mukaan
käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään.
Koiria ilmoittautui kilpailuun ennätysmäärä. Pysäköintitilat ovat radalla rajalliset. Käyttäkää
mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä ja noudattakaa pysäköinnin ohjausta. Jos tulet paikalle
edellisenä päivänä asuntoautolla tms. pysäköi siten että leirisi ei vie ylimääräistä pysäköinti tilaa.
Paikalla on buffetti, josta voi ostaa kahvia, makkaraa, pientä makeaa ym. Meillä on käytössä
korttimaksulaite, ja suosittelemme korttimaksuja käteisen sijaan.
Lähtökopit valitaan järjestelykennelissä lähtöön mentäessä manttelivärin mukaisessa järjestyksessä
(punainen ensin, sitten sininen jne.). Järjestelykennelissä tulee olla paikalla ajoissa, heti edellisen
lähdön koirien jälkeen. Kahden ja kolmen koiran lähdöissä käytössä kopit 1, 3, ja 5. Neljän koiran
lähdöissä käytössä kopit 1, 3, 4, ja 6. Viiden ja kuuden koiran lähdöissä käytössä kaikki kopit.
Sijoituslähtöjen palkinnot jaetaan pidemmän tauon aikana. Muut palkinnot jaetaan kokeen
päätteeksi.
Käsiohjelma on sähköinen. Ilmoitathan etukäteen osoitteeseen teeveekoo@gmail.com jos haluat
tulostetun lähtölistan.
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Aikataulu
Eläinlääkärintarkastus suoritetaan lähtöjärjestyksessä, alla annetut ajat ovat arvioituja luokan
eläinlääkärin tarkastuksen alkuaikoja, jolloin tulee olla valmis tarkastukseen. Jos jonossa ei ole
ketään, voit mennä tarkastukseen, vaikka ei olisi vuorosi. Saman omistajan koirat voivat kaikki
mennä kerralla, aikaisimmassa lähdössä olevan koiran vuorolla.
Kaikkien tulee kuitenkin olla paikalla viimeistään klo 10.
Klo
9:30

9:40

9:50
10:00
10:20

10:30

Luokka
Lähtö 1, saluki, veteraanisijoitus, 280m
Lähtö 2, saluki, Turku Cup, 280 m
Lähtö 3, azawakh, Turku Cup, 280 m
Lähtö 4, unkarinvinttikoira, Turku Cup, 280 m
Lähtö 5, italianvinttikoira yk, Turku Cup, 280 m
Lähtö 6, basenji, Turku Cup, 280 m
Lähtö 7, etnankoira, Turku Cup, 280 m
Lähdöt 8-10, whippet, Turku Cup, 280 m
Lähdöt 11-15, whippet yk, Turku Cup, 280 m
Lähtö 16, etnankoira, sijoitus, 280 m
Lähtö 17, basenji, sijoitus, 280 m
Lähtö 18, whippet, sijoitus, 280 m
Lähtö 19, afgaaninvinttikoira, ratamestaruus, 480m
Lähtö 20, whippet, sijoitus 480 m
Lähtö 21, afgaaninvinttikoira, sijoitus 480 m
Lähtö 22, whippet yk, sijoitus, 480m

Kilpailulähdöt alkavat klo 11. Lähtöjä ei ole aikataulutettu, joten seuraa kuulutuksia.
Eläinlääkärin tarkastus ennen Turku Cupin / SA-FA:n ratamestaruuden toista lähtöä tapahtuu
pidemmän tauon aikana lähtöjen 22 ja 23 välissä (lähtöjen aikana ei ole ELL tarkastuksia). Tarkastus
siten että heti tauon jälkeen juoksevat tarkastetaan ensin.
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