EO‐KARSINTAKILPAILU 10.–11.11.2018
OUNASHALLI, ROVANIEMI
Kiitämme ilmoittautumisestasi Rovaniemellä la 10.11. ja su 11.11. järjestettäviin European
Open ‐karsintakilpailuihin. Rovaniemen EO‐karsintakilpailun johtavana ylituomarina toimii Seppo
Savikko. Arvostelevina tuomareina toimivat Rauno Virta ja Jari Tienhaara ja avustavana tuomarina
Jessi Landen. Tarkempi tuomarijako selviää aikataulusta.
Kisapaikka: Kilpailut pidetään keinotekonurmella Ounashallissa (osoite: Hiihtomajantie 4, 96400
Rovaniemi). Hallin lämpötila on noin 15°C. Kilpailukehiä tulee olemaan yksi. Toivomme, että kaikki
kilpailijat noudattavat Ounashallin sääntöjä, jotta voimme myös tulevaisuudessa järjestää kilpailuja
hallissa. On todella tärkeää, että halli ja sen ympäristö pidetään siistinä.








Ulkoiluta koirasi niin, ettei vahinkoja satu hallissa. Mahdollisen vahingon kuitenkin
sattuessa merkitse se värillisellä lapulla, jonka saat ilmoittautumispisteeltä. Tämän avulla
tiedämme tarkasti, missä pitää siivota.
Koirien ulkoilutus onnistuu hallin ympäristössä, hallin ympäristöstä löytyy paljon
lenkkeilymaastoja
Koirien häkit sijoitetaan niille osoitetulle alueelle. Juoksunartuille varataan oma alue.
Tekonurmikentälle ei saa laittaa tuoleja, joissa on teräviä jalkoja tai jalkojen alle on
laitettava alustaa suojaavia levyjä. Tekonurmikentälle ei saa viedä ruokia/juomia.
Sosiaalitiloihin on koirilta pääsy kielletty.
Halliin pääsevät vain kisaavat koirat. Mittaustilaisuuteen tuleville koirille on varattu oma
alue hallissa.
Tupakointi hallissa on kielletty.

Ilmoittautuminen: Ota mukaan kilpailukirja, rekisteri‐ ja rokotustodistukset. Kilpailukirjat kerätään
normaalin kilpailun tapaan. Ilmoittautuessanne juoksunartun kanssa, saatte taluttimeen
kiinnitettävän punaisen nauhan. Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, muista tuoda
maksukuitti. Valmistaudu todistamaan lisenssisi voimassaolo sitä pyydettäessä sekä antamaan
lisenssinumerosi (sportti‐ID). Rokotukset, tunnistusmerkinnät ja antidopingsäännöt Suomen
Kennelliiton ohjeiden mukaan. Ajankohtaista tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.
Ilmoittautumispiste on avoinna
 Perjantaina klo 18:00–20:00 KAIKKI
 Lauantaina klo 7:00 alkaen MINIT ja MAKSIT
 Lauantaina klo 16:00–19:00 MEDIT
 Sunnuntaina klo 7:30 alkaen MEDIT

Lähtölistat osoitteessa https://arvokisat.wordpress.com/home/eokarsinnat/eo1rovaniemi/ ja ovat
nähtävissä kisapaikalla. Kilpailijoilla on käytössä numeroliivit ja numeroliivin on oltava näkyvissä
rataantutustumisessa sekä koirakon suorittaessa rataa. Numeroliivit palautetaan kilpailun jälkeen.
Kadonneesta tai rikkoontuneesta liivistä peritään kilpailijalta 20 euron maksu.
Rataantutustuminen: Kukin ryhmä starttaa ranking‐sijoituksen mukaisessa käänteisessä
lähtöjärjestyksessä. Saman ohjaajan koirakoiden väliin on jätetty noin 15 koirakkoa, vaikka ne
muutoin olisivat rankingissa lähempänä toisiaan. Viikonlopun viimeisen startin lähtöjärjestys
määräytyy pisteiden perusteella – ensin starttaavat numerojärjestyksessä koirakot, joilla ei ole
pisteitä ja lopuksi koirakot pisteiden mukaisessa järjestyksessä pienimmästä suurimpaan.
Juoksunartut starttaavat omalla lähtövuorollaan. Juoksunarttujen on käytettävä juoksusuojaa ja
hihnassa punaista nauhaa merkkinä juoksusta koko ajan hallissa ollessaan. Juoksusuojan saa poistaa
vasta lähtöalueella ja se jätetään joko matolle tai sille varattuun sankoon lähdössä ja juoksuhousut
laitetaan takaisin heti maalialueella. Ilmoita koirasi juoksusta ilmoittautumispisteessä, jotta muut
kilpailijat osaavat huomioida asian. Omistaja voi halutessaan ottaa mukaansa oman maton
lähtöalueelle, muutoin käytetään järjestäjän mattoa.
Kaikissa osakilpailussa mitataan vähintään 10 parasta sellaista koiraa, joita ei ole aiemmin mitattu
kansainvälisissä arvokilpailuissa (MM, EO, JEO) tai aiemmissa osakilpailuissa. Päästäkseen
joukkueeseen koira tulee mitata siinä osakilpailussa, jossa on 10 parhaan mittaamattoman koiran
joukossa. Poisjäännit ilmoitetaan koetoimitsijalle: Merja Kuntsi, merja.kuntsi@gmail.com, puhelin
040 5620 493 tai Ulla Niskala 040 5939 034. Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee
postittaa osoitteeseen: Merja Kuntsi, Latvatie 4, 96190 Rovaniemi (viim. 19.11.2018) tai sähköisesti
merja.kuntsi@gmail.com, 040 5620 493.
Ajo‐ohje: Seuraa keskussairaalan opastetta (punainen risti). Saavut Ranuantielle (Kajaanintie), josta
kääntyy Ounasrinteentie sairaalalle päin (opasteissa lukee tässä vaiheessa mm. Urheiluopisto, Lappi
Areena). Aja Ounasrinteentietä noin 400 metriä, ja käänny Hiihtomajantietä ylös kohti Ounashallia.
Aja noin 400 metriä ja halli on oikealla puolellasi.
Karttalinkki:
http://kartta.rovaniemi.fi/IMS/fi?layers=Opaskartta&cp=7378986,3445494&z=1&title=Liikunta%2
0ja%20palloiluhallit%3B%20Ounashalli&language=fin
Kanttiinissa tarjolla maukasta lohikeittoa (laktoositon, gluteeniton, sis. leipä ja mehu). Hinta: 8€
aikuiset ja 6€ lapset. Keittoa tarjolla lauantaina ja sunnuntaina klo 11 alkaen. Lisäksi kanttiini‐
kahvila palvelee koko viikonlopun ajan.
Lähtöjärjestys: Luokkaa ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aikaa. Kaikissa säkäluokissa
ensimmäisten rataantutustumisryhmien viisi viimeistä koirakkoa starttaavat vasta seuraavan
rataantutustumisen jälkeen. Kilpailu alkaa siis heti rataantutustumisen jälkeen ilman taukoa
edellisen rataantutustumisryhmän viidellä viimeisellä koirakolla.

Rovaniemi EO-karsinta 2019 lauantai 10.11.2018
Luokka Rata

Numero Arvosteleva tuomari Avustava tuomari
radan rakennus

9:00

mini

hyppy

1–39

Jari Tienhaara

Jessi Landen

radan muutos
10:00

maksi hyppy

41–71

Jari Tienhaara

Jessi Landen

10:40

maksi hyppy 72–102

Jari Tienhaara

Jessi Landen

11:20

maksi hyppy 103–134

Jari Tienhaara

Jessi Landen

radan rakennus
12:30

mini

agi

1–39

Jari Tienhaara

Jessi Landen

radan rakennus
13:30

maksi

agi

41–71

Jari Tienhaara

Jessi Landen

14:10

maksi

agi

72–102

Jari Tienhaara

Jessi Landen

14:50

maksi

agi

103–134

Jari Tienhaara

Jessi Landen

radan rakennus
16:00

mini

agi

*

Rauno Virta

Jessi Landen

Palkintojen jako, koirien mittaus ja radan muutos
17:00

maksi

agi

*

Rauno Virta

Jessi Landen

17:40

maksi

agi

*

Rauno Virta

Jessi Landen

18:20

maksi

agi

*

Rauno Virta

Jessi Landen

Palkintojen jako, koirien mittaus ja radan muutos

Rovaniemi EO-karsinta 2019 sunnuntai 11.11.2018
Luokka Rata

Numero Arvosteleva tuomari Avustava tuomari
radan rakennus
9:00 medi hyppy 141–173
Jari Tienhaara
Jessi Landen
9:40 medi hyppy 174–207
Jari Tienhaara
Jessi Landen
radan rakennus
11:00 medi
agi 141–173
Rauno Virta
Jessi Landen
11:40 medi
agi 174–207
Rauno Virta
Jessi Landen
radan rakennus
13:00 medi
agi
*
Rauno Virta
Jessi Landen
13:40 medi
agi
*
Rauno Virta
Jessi Landen
Palkintojen jako, koirien mittaus ja radan muutos
*käännetty lähtöjärjestys (ensin pisteettömät numerojärjestyksessä ja
sitten pisteelliset käännetyssä järjestyksessä)

Tervetuloa!

