
 

KUTSU 
IFSS WORLD CHAMPIONSHIPS & WORLD MASTERS 
2022 
Talvikisat 
Åsarna, Ruotsi 
23.-27.2.2022 

 
YLEISTÄ: 

1.  Yksityisten moottoriajoneuvojen käyttö urilla ei ole sallittua. 

2. Osallistujat saavat katsastaa reitin vain suksilla ja ilman koiraa. 

3.  IFSS:n jäsenten ilmoittautumiset hyväksytään vain IFSS:n äänestävän kansallisen jäsenen 
ja väliaikaisten jäsenliittojen kautta käyttäen virallista ilmoittautumislomaketta. 

4.  Koirien tunnistaminen mikrosirun avulla on pakollista. Kaikki koirat tulee merkitä 
mikrosirulomakkeeseen  (yksi lomake urheilijaa ja luokkaa kohti). Vain IFSS:n 
mikrosirulomakkeet hyväksytään. 

5.  Vaadittavat rokotukset kaikille koirille, mukaan lukien koirat, jotka eivät kilpaile: 
Raivotauti, penikkatauti, adenovirus-2 (hepatiitti ja traceo-bronchitis), 
parvovirus ja "kennelyskä" (parainfluenssa ja Bordetella bronchiseptica). 

Kaikki rokotteet on oltava annettu yli 21 päivää ennen kilpailua. Rokotusten 
voimassaoloaika koiran passin mukaan. 

Huomautus 1) Kennelin yskärokotteiden on suojattava SEKÄ parainfluenssaa ETTÄ Bordetella 
bronchisepticaa vastaan (kuten INTRANASAL- tai injektoitavat rokotteet). Vain jos koira on 
suojattu injektoitavalla parainfluenssarokotteella, joka on annettu enintään 1 vuotta 
aikaisemmin (kuten DHPPi- rokotteessa), ORAL-rokote Bordetella bronchiseptica -bakteeria 
vastaan hyväksytään. 

Muistio 2) Aiempien rokotusten lisäksi Leptospiroosi-rokotus ei ole pakollinen, mutta 
ERITTÄIN suositeltavaa. 

Huomautus 3) Raivotautirokotus on pakollinen myös Ruotsissa ja Norjassa asuville koirille. 

6. On ehdottomasti kielletty tämän tapahtuman aikana; päästää koirat 
juoksemaan irti varikkoalueella, paikoitusalueella ja tapahtumapaikoilla. Irralliset 
koirat ovat sallittuja vain  henkilökohtaisilla suoja-alueilla (aidattu alue osallistujan 
ajoneuvon ympärillä) merkityllä varikkoalueella. Tämän vaatimuksen 
noudattamatta jättäminen voi johtaa tapahtumasta hylkäämiseen. 

7. Jokainen kilpailija ja maajoukkue ovat vastuussa avustajien/handleriensa toimista. 

8. Kaikki osallistuvat maat nimittävät yhden joukkueen johtajan. Joukkueen johtajan nimi, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite merkitään ilmoittautumislomakkeeseen. 
Joukkueenjohtajat ovat läsnä joukkueen johtajien kokouksissa. Ottaen huomioon heidän 
yhteystehtävänsä kilpailun järjestäjän ja joukkueen jäsenten välillä, heidän tulee puhua 
englantia. 

 
 

SIJAINTI: Åsarna, Ruotsi  https://www.viamichelin.com/web/Maps? 
address=84031%20%C3%85sarna%2C%20Swe 
den&addressId=31NDF6YTkxMGNOakl1TmpRME9UWT1jTVRRdU16Y3dORFU9 

 

Verkkosivusto: http://www.ifssevents.net/ 

http://www.viamichelin.com/web/Maps
https://www.viamichelin.com/web/Maps?address=84031%20%C3%85sarna%2C%20Sweden&addressId=31NDF6YTkxMGNOakl1TmpRME9UWT1jTVRRdU16Y3dORFU9
https://www.viamichelin.com/web/Maps?address=84031%20%C3%85sarna%2C%20Sweden&addressId=31NDF6YTkxMGNOakl1TmpRME9UWT1jTVRRdU16Y3dORFU9
http://www.ifss2019.com/


 

 

MAAILMANMESTARI- ja WORD MASTERS (veteraani) -LUOKAT SEKÄ MATKAT PER LUOKKA 

(matkoja voidaan säätää): 

 

Valjakkohiihto / Ski-Dogs Sprint (MM) 

• 1-koira Skijoring Women (SW1) – 1 päivä 

• 1-koira Skijoring Men (SM1) – 1 päivä 

• 1-koira Skijoring Junior Women (SWJ) – 1 päivä 

• 1-koira Skijoring Junior Men (SMJ) – 1 päivä 

• 2-koiran Skijoring Women (SW2) – 1 päivä 

• 2-koiran Skijoring Men (SM2) – 1 päivä 

• 1-koira Pulka Women (PW1) – 1 päivä 

• 1-koira Pulka Men (PM1) – 1 päivä 

• 1-koira Pulka Junior Women (PWJ) – 1 päivä 

• 1-koira Pulka Junior Men (PMJ) – 1 päivä 

• 1 koiran naisten yhdistelmä (CW) – 1 päivä 

• 1 koiran miesten yhdistelmä (CM) – 1 päivä 

• 1 koiran naisten yhdistelmäjuniori (CWJ) – 1 

päivä 

• 1 koiran miesten yhdistelmäjuniori (CMJ) – 1 

päivä 

 
noin 15 km 
noin 15 km 
noin 10 km 

noin 10 km 

min. 15 km 

min. 15 km 

noin 15 km 

noin 15 km 

noin 10 km 

noin 10 km 

noin 7,5 + 7,5 km 

n. 7,5 + 7,5 km n. 

5 + 5 km 

noin 5 + 5 km

 

Valjakkoajon sprintti (MM) 

• 2 koiran sprintti (Sp2) – 3 päivää 

• 4 koiran sprintti (Sp4) – 2 päivää 

• 4 koiran Sprint Junior (Sp4J) – 3 päivää 

• 4 koiran sprinttimassalähtö (Sp4MS) – 1päivä 

• 6 koiran sprintti (Sp6) – 3 päivää 

• 8 koiran sprintti (Sp8) – 3 päivää 

• Rajoittamaton Sprint (SpU) – 3 alkua 

 
noin 5 km 

noin 9 km 

noin 9 km 

noin 9 km 

noin 14 km 

noin 18 km 

noin 24 km 

 

Keskimatka (MM) 

• 6 koiran keskimatka (MD6) – 3 päivää 

• 12 koiran keskimatka (MD12) – 3 päivää 

• 2 koiran hiihto naiset (MDSW) – 3 päivää 

• 2 koiran hiihto miehet (MDSM) – 3 päivää 

 
noin 42 km 

noin 42 km 

noin 42 km 

noin 42 km 



Viesti (MM) 

• VIESTI: 1 koiran hiihto / Sp2 / Sp4 noin 7,5 km/n. 5 km/n. 5 km 

 

Mesters / veteraanit 

• 1 koiran hiihto naiset 40/50/60 (SW1M 

40/50/60) – 1 päivä 

• 1 koiran hiihto miehet 40/50/60 (SM1M 

40/50/60) – 1 päivä 

• 1-koira Pulka Naiset 40/50/60 (PW1M 40/50/60) 

– 1 päivä 

• 1-koira Pulka Men 40/50/60 (PM1M 40/50/60) – 

1 päivä 

• 1 koiran yhdistetty, naiset 40/50/60 (CWM 

40/50/60) – 1 päivä 

• 1 koiran yhdistetty miehet 40/50/60 (CMM 

40/50/60) – 1 päivä 

 
noin 15 km 
noin 15 km 

noin 15 km 

noin 15 km 

noin 7,5 + 7,5 km 

n. 7,5 + 7,5 km 

 

Sp4:ssä voi olla takaa-ajolähtö toisena päivänä.  

Keskimatkan luokissa on käytössä seuraavat koirapoolit: 
- MD6, jossa on enintään 8 koiran pooli (ensimmäinen päivä sisältää 6 koiraa ja 

seuraavat 5-6 koiraa). 
- MD12, jossa on enintään 14 koiran pooli (ensimmäinen päivä sisältää 10-12 koiraa ja  

seuraavat 8-12 koiraa). 

- MDSM/W, jossa on enintään 3 koiran pooli (kaikki päivät koostuvat 2 koirasta). 

Kuten IFSS:n kilpailusäännöissä sanotaan: 
- Joukkueet, joiden kilpailuaika on yli 150 % (kolmen parhaan joukkueen keskiaika 

plus 50 % keskiarvosta) kilpailuluokassa ensimmäisen päivän jälkeen, eivät voi 
osallistua seuraaviin saman luokan lähtöihin. Tämä koskee Elite- ja Master- 
luokkia, mutta ei junioriluokkia. 

Kuten IFSS-mestaruuskilpailujen säännöissä sanotaan: 
- Maailmanmestaruuden tittelit myönnetään parhaalle (nopeimmalle) joukkueelle 

kunkin maailmanmestaruuskilpailun luokitellussa luokassa edellyttäen, että 
vähintään seitsemän (7) kilpailijaa kolmesta (3) maasta on edustettuna näissä 
luokissa; paitsi junioriluokissa, joissa on  edustettuna vähintään kolme (3) kilpailijaa 
kahdesta (2) maasta. 

- Jos myöhästyneen ilmoittautumisajan jälkeen on vähemmän kuin seitsemän (7) 
kilpailijaa ja/tai vähemmän kuin kolme (3) maata (kolme (3) kilpailijaa ja/tai kaksi (2) 
maata junioriluokissa), luokkaa ei järjestetä. 

- Jos kilpailijoita on seitsemän (7) tai enemmän kolmesta (3) maasta myöhäisen 
ilmoittautumisajan jälkeen, mutta kilpailijoita on käytännössä vähemmän kuin 
seitsemän (7) ja/tai vähemmän kuin kolme (3) maata ensimmäisenä kilpailupäivänä 
(kolme (3) kilpailijaa ja/tai kaksi (2) maata junioriluokissa), luokka ajetaan ja mestaruus 
titteli myönnetään. 

- Mestarititteliä ei myönnetä, jos useampi kuin yksi (1) päivä/lähtö perutaan  
kyseisessä  luokassa. 

Kuten IFSS Masters -säännöissä todetaan: 
- World Masters -tittelit myönnetään parhaalle (nopeimmalle) joukkueelle jokaisessa 

World Masters -luokassa, jossa on vähintään seitsemän (7) kilpailijaa kolmesta (3) 
maat ovat edustettuina näissä luokissa. 

- Jos osallistujia on vähemmän kuin seitsemän (7) ja/tai vähemmän kuin kolme (3) 
maata    myöhäisen ilmoittautumisajan jälkeen, luokkaa ei ajeta/järjestetä. 

- Jos kilpailijoita on seitsemän (7) tai enemmän kolmesta (3) maasta myöhäisen 
ilmoittautumisajan jälkeen, mutta kilpailijoita on käytännössä vähemmän kuin 
seitsemän (7) ja/tai vähemmän kuin kolme (3) maata ensimmäisenä kilpailupäivänä, 
Masters-tittelit                   jaetaan tässä luokassa. 



KILPAILIJAKIINTIÖT JA KUTSUTUT KILPAILIJAT: 

IFSS kutsuu talven 2019 maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalin voittajat, Global 
2019/2020 World Cupin kolme parasta mitalistia ja Continental 2019/2020 World Cupin 
voittajat osallistumaan talven 2022 IFSS maailmanmestaruuskilpailuihin esivalittuina 
kilpailijoina omissa luokissaan. Ennakkoon valitut kilpailijat voivat osallistua ilman 
osallistumismaksua. 

Jokainen äänestävä kansallinen jäsen, jolla on hyvä maine IFSS:ssä (kaikki maksut maksettu), 
voi ilmoittaa kolme (3) kilpailijaa kuhunkin MM-luokkaan ja yhden (1) viestijoukkueen ennalta 
valittujen kilpailijoidensa lisäksi. Etä- ja mestarikursseille ei ole kiintiötä. 

Jokainen IFSS:ssä hyvässä asemassa oleva väliaikainen jäsen (kaikki jäsenmaksut maksettu) 
voi ilmoittaa yhden (1) kilpailijan jokaiseen MM-luokkaan ja yhden (1) viestijoukkueen ennalta 
valittujen kilpailijoidensa lisäksi. Keskipitkille matkoille ja masters/veteraaniluokkiin ei ole 
kiintiötä. 

Kaikilla valituilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva DID-numero. 

 

REKISTERÖINTI: 

Kaikki ilmoittautumiset ja maksut (mukaan lukien viestijoukkueet) suoritetaan seuraavan 
aikataulun mukaisesti: 

• Kaikki ilmoittautumiset lähetetään IFSS VP Sport:lle (sport@sleddogsport.net) ja kopio  

IFSS:n talousjohtajalle (economy@sleddogsport.net). 

• IFSS Entry -lomaketta on käytettävä (lataa IFSS:n verkkosivustolta). 

• Kuumaan ryhmään (seeding) kuuluvat urheilijat ja esivalitut u rhe i l i ja t  
merkitään ilmoittautumislomakkeeseen  vastaavasti. 

• Osallistumismaksuja ei palauteta, paitsi IFSS-mestaruuskilpailuissa ja 
Masters-säännöissä mainituissa tapauksissa. 

 

31. tammikuuta:   Tavallinen rekisteröinti 

– Maajoukkueeseen kuuluvien urheilijoiden lukumäärän rekisteröinti, 
mukaan lukien IFSS:n ennalta valitsemat urheilijat (jos mahdollista, 
rekisteröidy nimillä ja DID-numerolla). 

– Normaalit osallistumismaksut, jotka maksetaan osallistujien kokonaismäärästä. 
– Ylimääräisten osallistumispyyntöjen määräaika. Maksu (200 % normaalista 

osallistumismaksusta) suoritetaan pyynnön vahvistuksen jälkeen. 

7. helmikuuta: Myöhästyneiden ilmoittautumisten rekisteröinti (edellyttäen 
IFSS:n hyväksyntää) 

– Viimeinen päivämäärä rekisteröidä maajoukkueeseen valittujen urheilijoiden 

lukumäärä. 
– Kaikki 31.1. jälkeen saapuneet ilmoittautumiset ja maksut 
katsotaan myöhästyneiksi   ilmoittautumisiksi. 
– Kaikista myöhästyneistä ilmoittautumisista on maksettava 
kaksinkertainen (200 %) osallistumismaksu. Myöhästyneitä 
ilmoittautumisia ei oteta vastaan   7.2. jälkeen. 

 

14. helmikuuta: Nimet ja DID-numerot 

– Viimeinen päivä nimien ja DID-numeroiden rekisteröintiin. 
– Helmikuun 14. päivän jälkeen vastaanotettuja nimiä ja DID-numeroita ei hyväksytä. 
– Viestijoukkueen jäsenten yksilölliset nimet tulee toimittaa  
– kilpailutuomarille joukkueenjohtajan kokouksessa lauantai-iltapäivällä. 

mailto:sport@sleddogsport.net
mailto:(economy@sleddogsport.net
mailto:economy@sleddogsport.net


Välittömästi 7. helmikuuta jälkeen IFSS ilmoittaa asianomaisille IFSS:n äänestäville 
kansallisille jäsenille ja väliaikaisille jäsenliitoille, jos luokka perutaan kilpailijoiden puutteen 
vuoksi maailmanmestaruuden tai maailmanmestarin tittelistä (yllä mainitut kriteerit). 

Kaikkien kilpailijoiden on lähetettävä IFSS-kilpailijan suostumuslomake. Kilpailijoiden, jotka 
ovat alle 18-vuotiaita ensimmäisenä kilpailupäivänä, tulee lähettää myös IFSS:n 
huoltajalomake. 

 

OSALLISTUMAKSU: 

• Ski-Dogs, 1-koiran luokat (WCh & Masters) 

• Ski-Dogs, 1-koira Junior-luokat 

• Ski-Dogs, 2 koiran luokat 

• Sled Sprint, 2 koiran luokka 

• Sled Sprint, 4 koiran luokka 

• Valjakkoajo sprintti, 4 koiran yhteislähtö 

• Valjakkoajo sprintti, 4 koiran junioriluokka 

• Sled Sprint, 6 koiran luokka 

• Sled Sprint, 8 koiran luokka 

• Valjakkoajo sprintti, rajoittamaton luokka 

• Keskimatka, 6 koiran luokka 

• Keskimatka, 12 koiran luokka 

• Keskimatka, 2 koiran hiihto 

• Viesti 

 

80 € 

50 € 

80 € 

110 € 

100 € 

80 € 

70 € 

130 € 

140 € 

150 € 

160 € 

160 € 

160 € 

160 € 

 

IFSS:n äänestävän kansallisen jäsenen ja osallistujien väliaikaisten jäsenliittojen on 
maksettava osallistumismaksu pankkisiirrolla tai PayPalin kautta IFSS-tilille niin, että IFSS:lle 
ei tule veloituksia. (Katso ohjeet “Entry Form” excel-tiedostosta ja alla.) Jos sinulla on 
kysyttävää, ota yhteyttä IFSS VP Economy 

(economy@sleddogsport.net). 

pankkitiedot: 
KBC Bank Bruxelles Louise, AVENUE LOUISE 306, 1050 BRUXELLES, BELGIA Acc.nr.: 
BE89 7350 3332 9285 
IBAN: BE89 7350 3332 9285 BIC: 
KREDBEBB 

PayPal: treasurer@sleddogsport.net 

 

KILPAILUN TOIMIHENKILÖT: 
Kilpailun race marshal: 
Päätuomari, valjakkoajo: Päätuomari, Ski-Dog luokat: 
Eläinten hyvinvointi tuomari: Pääeläinlääkäri: 
Paikallinen koordinaattori: 
Trail Boss: 

 
Steinar Johansen, NOR Jim 
Cunningham, CAN Ninni 
Hjortvall, SWE Rüdiger Bartel, 
DEU 
Dr. Sergio Maffi, ITA Alf Hallén, 
SWE 
Thomas Wassberg, SWE 

mailto:economy@sleddogsport.net
mailto:treasurer@sleddogsport.net


KILPAILUN SÄÄNNÖT: 

IFSS:n kilpailusäännöt 

(http://www.sleddogsport.net/ 

library) Urheilijoille ja koirille 

voidaan tehdä dopingtestejä. 

Seuraavaa urheilijoille kiellettyjen aineiden luetteloa 

sovelletaan: 

• https://www.wada-ama.org/en/what-we-

do/prohibited-list 

WADA:n luettelo ihmisille kielletyistä aineista, 
IFSS:n luettelo koirille kielletyistä aineista  ja 
IFSS:n antidopingsäännöt ja -määräykset 

• http://www.sleddogsport.net/library 

 

 

ELÄINTEN HYVINVOINTI: 

Osallistujien on täytettävä sovellettavat vaatimukset 
IFSS RR:n osan VI mukaisesti. 

 

TIEDOT JA HUONEVARAUKSET, ATERAT JA 
MAJOITUKSET: 

Luettelo eri vaihtoehdoista on saatavilla omistetun 
verkkosivuston kautta  
http:// www.ifssevents.net/ 

http://www.sleddogsport.net/library
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/prohibited-list
http://www.sleddogsport.net/library
http://www.ifss2019.com/

