Ukkohalla-Paljakka ajot 2018
Kilpailukeskus:
Safari Pub Paljakka
Paljakkakeskus, 89140 Kotila (Puolanka)
Osoite Savupirtille: Syväjärventie 12, Ukkohalla (Hyrynsalmi)
Osoite Kahvila-ravintola Tikkiin: Korjaamontie 3, Hyrynsalmi

Kilpailupäällikkö: Pekka Mertala, puh: 050 919 2677
Kilpailun ylituomari: Marko Vesterinen
Koetuomari: Aija Mäkiaho
Koetoimitsija: Marja-Liisa Kiuru, puh 050 572 6493
Eläinlääkäri:

Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301
Eliaksentie 1 A, 87200 Kajaani

Kilpailusäännöt : IFSS / VUL
Kilpailunjärjestäjä: AVEK
Kilpailun nettisivut: www.vetokoirat.com ja https://www.facebook.com/events/458511627868153/

Huom! Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassaoleva VUL:n lajilisenssi!
Kilpailun aikataulu:
pe 12.1.

klo 19.00 alkaen ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus MD4/MD8, paikka Safari Pub
Paljakka
klo 21.00 ajajienkokous ja rataselostus MD4/MD8, paikka Safari Pub Paljakka

la 13.1.

klo 8:30 Ilmoittautuminen ja rataselostus, hiihtoluokka, paikka Safari Pub Paljakka
klo 09.02 ensimmäinen lähtö, luokka MD8
klo 09.44 ensimmäinen lähtö, luokka MD4
 ajo Ukkohallaan (MD4) / Hyrynsalmelle (MD8), jossa pakollinen 4 h tauko ja paluu Paljakkaan
klo 10:30 ensimmäinen lähtö, hiihtoluokka (Paljakka -> maali Ukkohallassa)
klo 12.00 ilmoittautuminen ja rataselostus retkiluokka, paikka Kahvila-Ravintola Tikki,
Hyrynsalmi

su 14.1

n. klo 13-14 startit retkiluokka, Hyrynsalmi (riippuen MD8-luokan valjakoiden saapumisesta
varikolle)
klo 10.00 palkintojenjako ja REK-koetulokset, paikka Safari Pub Paljakka

Ruokailut:
MD8 ja MD4 luokan osallistumismaksuun kuuluva lounas saatavana Savupirtissä ja Kahvila-Ravintola Tikissä klo 11 alkaen.
Ruokailuun mahdollisuus samalla myös handlereilla ym. omakustanteisesti.

Stakeout:
Ukkohallassa ja Hyrynsalmella stakeout-alueella tarjolla olkia/heiniä koirille sekä vettä saatavilla joko Savupirtiltä tai KahvilaRavintola Tikistä. Vaihtoehtoisesti koirat voivat viettää tauon autossa.
HUOM! ALUEELLA KOIRAT ON PIDETTÄVÄ KYTKETTYNÄ! Mikäli jollain on omat oljet mukana, niitä EI SAA levittää Paljakassa
jäälle!

Pakolliset varusteet valjakkoluokissa, myös retkiluokka:
- minimi 1 kpl lumiankkureita, MD8 luokassa sääntöjen mukaisesti kaksi ankkuria
- Kaikille koirille tossut
- 1 kpl valjaat, 1 kpl pääliinakomponentti ja 2 kpl vetoliinoja reessä
- Vaijerivetoliinat tai parkkivaijeri/-ketju, mikäli koirat eivät vietä pakollista taukoa autossa (ei koske retkiluokkaa)
- 300 g koiranruokaa / koira reessä, valjakon startatessa
- Otsalamppu ja matkapuhelin
- heijastin reessä

Pakolliset varusteet hiihtoluokassa:
- Juomapullo ja jotain syötävää hiihtäjälle/kuskille
- Matkapuhelin ja otsalamppu
- heijastin

Muuta:
- Järjestäjä suosittaa ottamaan rekipussiin varmuuden vuoksi mukaan myös sahan ja/tai kirveen.
- Lähtöjärjestys julkaistaan kilpailun nettisivulla viimeistään perjantaina arvonnan jälkeen .
- Muistakaa koirien paperit, rokotustodistukset ja sirulistat, varsinkin kokeeseen tulijoiden kannattaa varata aikaa
ilmoittautumiseen.

TERVETULOA KISAAMAAN LUMISEEN KAINUUSEEN!

