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Kisapaikkana toimii Koiraurheilukeskus Sievän kivituhkakenttä. Kenttä löytyy osoitteella 
Kalliontie 443, 85430 Sievi.

Suuren starttimäärän vuoksi kisoissa on tuomarimuutos. 
Kisat 3ABC ja 2C  tuomaroi Sari Mikkilä ja kisat 2BA ja 1 ABC tuomaroi Vesa Sivonen. 
Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Nina Saajossalo ja Tanja Ahola.

Kisojen teemana on ihanan kamala 90-luku joten kaiveleppa omaa / vanhempien 
vaatekaappia ja pistä ysäriä päällesi. Parhaat asut palkitaan kolmosluokkien päätteeksi sekä
päivän päätteeksi  ykkös – ja kakkosluokat  :)

Ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus kilpailupaikalla 
Ilmoittautumispiste löytyy punaisen hallin parkkialueen puoleisesta päästä. 

Jos koirasi kilpailee ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu kilpailupäivänä viimeistään 45 min 
ennen sen 1- luokan kisan rataantutustumista, johon osallistut. Näin tuomari ehtii 
suorittamaan mittaustoimenpiteet. Varaa mukaasi koirasi rekisteritodistus. Tuomari mittaa 
vain sellaisen koiran, joka osallistuu ensimmäistä kertaa kilpailuun ja jota ei ole mitattu 
missään vaiheessa aikaisemmin. Koiralle täytetään mittauksen yhteydessä väliaikainen 
mittaustodistus, joka on voimassa 6 kk. 
Mitattavista koirista pyydämme lähettämään tiedon etukäteen sähköpostilla 
hrullan@saunalahti.fi

Jos koirasi on kilpaillut aikaisemmin, ilmoittaudu vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä 
rataantutustumistasi. Tämä koskee kaikkia luokkia. 

HUOM! Kaikkien uusissa kansallisissa säkäluokissa (xS ja sL) kisaavien pitää voida todistaa 
oikeutensa kisata ko. säkäluokassa, joten varaudu esittämään SAGI:n mittaustodistus 
kisajärjestäjille.  Mittaustodistus tulee olla osana tuloskirjaa.



Jos kilpailet 1- ja 2-luokissa niin ilmoittautuessasi kisapaikalla pyydämme kertomaan, mikäli
aiot nousta seuraavaan luokkaan heti vaadittavat tulokset saavutettuasi tai laitatko 
ystävällisesti viestilapun kisakirjasi väliin aiotko seuraavan nollan saadessanne nousta 
seuraavaan luokkaan vai jatkatteko kisaamista samassa luokassa (3. – 7. nollatulos antaa 
oikeuden nousta seuraavaan luokkaan, 8:nen nollan saadessaan koirakon on pakko siirtyä 
seuraavaan luokkaan). 

Lahjakortit luovutetaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumispisteeseen. 

Kilpailukirjan voit ostaa kilpailupaikalta, á 3€.  

Rokotuksia tarkistetaan pistokokein. Kaikkien kilpailualueelle saapuvien koirien tulee olla 
rokotettu Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. 

Jos osallistut kilpailuun kiimassa olevan nartun kanssa, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa 
kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. 
Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän 
puolesta, voit myös ottaa oman alustan mukaasi.

Koirien ulkoilutus kisa-alueella
Pidäthän koepaikan siistinä ja keräät jätökset ihan joka paikasta! 
Ulkoilutathan koirasi kytkettynä. 

Koirien ulkoilutusalue on opastettu kyltein ja se on myös merkitty ”kehänauhoin”. 
Kalliontiellä voi myös ulkoiluttaa koiria, mutta Koivuniementie on omakotialueelle johtava 
tie ja siellä ei saa ulkoiluttaa koiria. Ethän laske koiraasi myöskään naapurin pellolle 
tarpeitaan tekemään. Joen varrella olevalla peltotielle voi koiria myös ulkoiluttaa.Sievän 
liittymässä on postilaatikko mistä voit ottaa kakkapussin mukaasi.
Helteen sattuessa koiria voi viilentää kilpailualueen kastelualtaissa. 

Kisakenttä on myös savuton, ethän tupakoi kehän lähettyvillä. Tupakointia varten on 
erikseen tupakkapaikka minkä löydät kerhotalon ja autotallin välissä olevalta sivupihalta.

Puffa löytyy kerhotalosta
Lämmintä ruokaa (ysärin henkeen), kylmää juotavaa, kahvia, jäätelöä  ja makeita herkkuja 
on myytävänä kisapaikalla kerhotalossa. Hanavettä saa vessasta.  WC:t löytyvät sisältä 
kerhotalosta sekä hallin päädyssä on ulkohuussi.  Roska-astioita ja –pusseja löytyy kisa-
alueelta. 

Sievin Kennelkerhon kotisivulta http:// www.sievinkennelkerho.fi löytyy karttalinkki missä 
koiraurheilukeskus sijaitsee. 

http://www.sievinkennelkerho.fi/


Tiedustelut ja/tai  poisjäännit Nina Saajossalo 040-5481  542 / hrullan@saunalahti.fi
Koepäivänä tavoittaa parhaiten puhelimella.

Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira/ ohjaaja sairastuu/ 
loukkaantuu. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärintodistus 
viimeistään 19.8.2018 hrullan @ saunalahti.fi / Nina Saajossalo, Järvikyläntie 137, 85430 
Sievi

Lähtölistat löytyvät nettisivuiltamme www.sievinkennelkerho.fi viimeistään perjantaina 
10.8. 

Arvioitu aikataulu. 
Palkintojen jako on joka kisan jälkeen.

startit RT tuomari

A L3 ja sL3 21 Klo 9.00 Mikkilä

A M3 19 Klo 9.30 Mikkilä

A S3 ja xS3 22 Klo 10.10 Mikkilä

B L3 ja sL3 24 Klo11.10 Mikkilä

B M3 19 klo11.35 Mikkilä

B S3 ja xS3 23 klo12.25 Mikkilä

C L3 ja sL3 25 Klo 13.20 Mikkilä

C M3 18 Klo 13.50 Mikkilä

C S3 ja xS3 20 Klo 14.15. Mikkilä

C L2 ja sL2 11 Klo 15.05. Mikkilä

C M2 1 Klo15.05. Mikkilä

C S2 ja xS2 3 Klo 15.05. Mikkilä

B L2 ja sL2 12 Klo 15.45 Sivonen

B M2 1 Klo 15.45 Sivonen

B S2 ja xS2 4 Klo 15.45 Sivonen

A L2 ja sL2 12 Klo 16.25 Sivonen

A M2 1 Klo 16.25 Sivonen
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A S2 ja xS2 4 Klo 16.25 Sivonen

A L1 ja sL1 13 Klo 17.10 Sivonen

A M1 5 Klo 17.35 Sivonen

A S1 ja xS1 5 Klo 17.35 Sivonen

B L1 ja sL1 13 Klo 18.10 Sivonen

B M1 5 Klo 18.30 Sivonen

B S1 ja xS1 6 Klo 18.30 Sivonen

C L1 ja sL1 10 Klo 19.05 Sivonen

C M1 4 Klo 19.25 Sivonen

C S1 ja xS1 6 Klo 19.25 Sivonen

Sponsorina kisoissa :


