Keskipitkänmatkan koiravaljakkokilpailut – VUL kansallinen, MD-Suomen Cupin osakilpailu
Kilpailuluokat ja kilpailumatkat
12-koiran luokka* 80 km + 2 x 40 km (REK-koe**)
8-koiran luokka* 2 x n. 40 km (REK-koe**)
4-koiran luokka* 2 x n. 35km (REK-koe**)
*4 h pakollinen tauko
Epäviralliset luokat ja matkat:
1-2 koiran koirahiihto (ahkiolla tai ilman) 1 x 35 km
2-4 koiran retkiluokka 1 x 35 km
1-2 koira Fatbike-luokka 1 x 35 km
Kilpailusäännöt : IFSS / VUL
Kilpailunjärjestäjä: AVEK
Kilpailupäällikkö: Pekka Mertala, puh: 050 9192677, email: pekka.mertala (at) malamuutti.com
Kilpailun ylituomari: Rami Kurikka
Osallistumismaksut:
Aikataulut:
pe 11.1.2019
Kilpailuluokat MD4/MD8 100 €, AVEK jäsenet 80 €
- Hintaan sisältyy ruokailu kisan tauolla Ravintola Tikissä tai Savupirtissä.

Epäviralliset luokat 40 €, AVEK jäsenet 35€

ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus, paikka Safari Pub Paljakka
Aamulla MD12 ajajien kokous ja rataselostus
klo 21 ajajien kokous ja rataselostus MD8/MD4

Tilille FI80 5490 0720 1036 50 OKOYFIHH,
saaja Arktiset Vetokoirat ry

la 12.1.2019
Klo 9:02 alkaen kaikkien luokkien startit

Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.1.2019.

su 13.1.2019
Palkintojenjako

Jälki-ilmoittautumiset 2.1.-6.1.2019, tällöin ilmoittautumismaksu
+50% korotuksella.

**Lisätiedot REK-kokeesta
Ylituomari: Hannu Miettinen
Koetoimitsija: Marja-Liisa Kiuru

Matka MD4-luokassa 2 x n. 35km, välissä 4h tauko.
Matka MD8-luokassa 2 x n. 50 km, välissä 4h tauko
Matka MD12-luokassa 80 km + 2 x 40 km, välissä 4 h tauko

Koemaksu: 20 € (ilmoittautumismaksun lisäksi)

REK-koe järjestetään, mikäli kokeeseen on ilmoittautunut
vähintään 12 valjakkoa.
Kilpailun ulkopuolella kokeeseen osallistuvalle ratamaksu 200€.

Kellonajat tarkentuvat lähempänä.
****
Pakolliset varusteet valjakkoluokissa (myös retkiluokka):
- MD4 minimi 1 kpl lumiankkureita, MD8 / MD12 minimi 2 kpl lumiankkureita.
- Kaikille koirille tossut
- 1 kpl valjaat, 1 kpl pääliinakomponentti ja 2 kpl vetoliinoja reessä
- Vaijerivetoliinat tai parkkivaijeri/-ketju, mikäli koirat ei vietä pakollista taukoa
autossa (ei koske retkiluokkaa)
- 300 g koiranruokaa / koira reessä, valjakon startatessa
- Otsalamppu ja matkapuhelin
- heijastin reessä
- puukko
Pakolliset varusteet hiihto- ja fatbike-luokassa:
- - Juomapullo ja jotain syötävää hiihtäjälle
- Matkapuhelin, otsalamppu
- Heijastin

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
AVEKin nettisivuilla osoitteessa www.vetokoirat.com

