SHS:n seuramestaruuskilpailut
•

6.−7.2.2021 Rautavaara
Kilpailutuomari: Marko Vesterinen. Koetuomari: Kari Tolkkila Koetoimitsija: Toni Miettinen
Kilpailusäännöt: IFSS / VUL
Kilpailuun ja REK-kokeeseen voi ilmoittautua samalla ilmoituksella selvästi mainiten!
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.1.2021. Tapahtumalla on myös omat kisasivut osoitteessa
https://siperianhusky.fi/mestaruus2021/
Ilmoittautumiset: mestaruus2021@siperianhusky.fi
Kilpailumaksu on maksettava ennen ilmoittautumista. Ilmoita nimesi, kilpailuluokka, koirien rotu, seura, jota
edustat ja liitä mukaan maksukuitti. Sirulista toimitetaan vasta kilpailupaikalle. REK-kokeeseen ilmoittautuvat,
liittäkää sirulista mukaan ilmoittautumiseen, jossa on kisaan / kokeeseen osallistuvien koirien tiedot!
Osanottomaksut: Viralliset luokat 60 €, SHS:n jäsenille 55 €. Osanottomaksut sisältävät kilpailukoemaksun.
Hiihto 35 €, juniorit 10 - 13 v sekä lasten luokka (0 - 9 v.) 0 €.
MK-luokka* 0 €, mikäli ajaja ilmoittautunut muuhunkin luokkaan, muuten 20 €.
Lähetä maksukuitti ilmoittautumisen yhteydessä.
Pankkitiedot: FI20 5108 0220 0589 60 OKOYFIHH Viitenumero: 5047
Saaja: Suomalainen Siperianhusky-seura ry
Muuta: Rokotustodistukset ja koiran rekisteripaperit mukaan REK-kokeeseen osallistuville. Muille rokotus
todistukset ja sirulista. Ota kuitti VUL:n maksetusta lisenssistä tai muusta vakuutustodistuksesta mukaan.
Tiedustelut: Susanna Bürkland puh: +358 40 3301 558 email: susanna.byrkland@gmail.com
Kilpailukanslia aukeaa perjantaina 5.2. klo 20.30 ja lauantaina 6.2. klo 8.00.
• Kaikki luokat ajetaan (paitsi veteraani- ja lasten
luokka 0 - 9 v.) kaksipäiväisinä eli la ja su ajetaan
sama kierros ja yhteisaika ratkaisee tuloksen.
• *MK-luokka eli matalan kynnyksen luokka,
1 - 4 koiraa reellä, suksilla, kicksparkilla tai jopa
fatbikella. Koirat esim. veteraaneja tai b-tiimiläisiä,
tai jos tahdot saada kokemusta itsellesi ja koirillesi.
Maksuton, jos ajaja kisaa toisessa maksullisessa
luokassa, muille 20 €.
• Lasten luokka ajetaan lauantaina päivän päätteeksi.
• SM-REK-kokeen toteutuminen edellyttää, että
koeluokassa on saman rodun edustajia 6 valjakollista.
• Koirahiihdon harrastusluokkaan tarvitaan joko
lisenssi tai kertalisenssi. Kertalisenssin hankkii kilpailunjärjestäjä ja se maksaa 10 €. Silloin ei kilpailija
tarvitse ollenkaan lisenssiä. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä jos tarvitset kertalisenssin. Hiihtää voi,
joko yhdellä tai kahdella koiralla.

Kilpailuluokat ja kilpailumatkat
SPU
2 x n. 22 km SM-REK
SP8
2 x n. 16 km SM-REK
SP4
2 x n. 9 km
SM-REK
SP4J 2 x n. 9 km
REK
SP2
2 x n. 5 km, REK, ajetaan reellä ja koirien ikä
				
vähintään 18 kk.
Juniorit 10 - 13 v max 3 koiraa 2 x n. 5 km
MK-luokka			
n. 5 km
Lapset alle 9 v. 1 koira
100 m
Harrastusluokka koirahiihto M  /  N 2 x n. 5 km
TARKEMMAT LISÄTIEDOT KISASIVUILLA!
Kilpailukeskus: Metsäkartano, Metsäkartanontie 700,
Rautavaara, www.metsakartano.com
Majoitusvaraukset: Kilpailupaikka sijaitsee Metsäkartanon
pihapiirissä. Erilaisia majoitusvaihtoehtoja (mökkejä, huoneita),
kysy Metsäkartanolta puh. +358 40 8396351.

Järjestäjä: SHS

