TERVETULOA PAIMIOON!

Olet ilmoittautunut Paimiossa 03.-06.08.2016 pidettäviin Palveluskoirien SM-kisoihin. Kokeesta vastaava tuomari on Harri
Laajajärvi ja toisena ylituomarina toimii Mika Laaksonen.
Kilpailukeskus sijaitsee Paimion urheilukeskuksessa, osoite Vistantie 63/Kisatie 4, 21530 Paimio. Kilpailumaastot sijoittuvat 20-70
km säteelle kisakeskuksesta.
Kokeeseen on ilmoittautunut 142 koirakkoa jakautuen seuraavasti: PAEK 11, PAHA 39, PAJÄ 50, PAVI 7, PASU 30 ja PAOP 5.
PAHA- ja PAJÄ-lajeissa suoritetaan karsinta, maasto-osuutta pääsee tottelevaisuussuoritusten perusteella suorittamaan 20
koirakkoa kummastakin lajista. Ajankohdat ilmoittautumiselle ja koirien tarkastuksille löytyvät torstain ja perjantain aikatauluista.
Ota ilmoittautumiseen mukaan koirasi kilpailukirja, alkuperäinen rekisteriote sekä rokotustodistus, johon on kirjattu koiran
tunnistusmerkintä sekä annettujen rokotteiden viimeinen voimassaolopäivä. PASU- osallistujien suojelulisenssi on esitettävä
ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen
tapahtumaan.
Joukkueet tulee ilmoittaa etukäteen sähköpostitse heidi.kostamo@gmail.com viimeistään torstaihin 03.08.2017 klo 18:00
mennessä. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan kilpailukeskuksen toimistossa perjantaina 04.08.2017 klo 10:00-14:00
välisenä aikana. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot (jokaisesta joukkueen jäsenestä erikseen): laji, yhdistys,
ohjaajan nimi, koiran nimi, rotu ja sukupuoli.
Kisakeskuksen kanttiinissa on tarjolla syötävää sekä pieneen että suureen nälkään. HUOM! Varaa mukaasi käteistä, maksukortit
eivät ikävä kyllä käy. Tarvikemyyjiä löytyy kisa-alueelta useita, virallisia PKSM 2017- oheistuotteita myy Ilowilla.
Kilpailijoiden pysäköintialue on merkitty kyltein, lisäksi paikalla on liikenteenohjaajia.
WC:t löytyvät urheilukentän huoltorakennuksesta.
Linkki reaaliaikaiseen Virkku-tulospalveluun julkaistaan sekä kisojen web- että Facebook-sivuilla. PASU:n osalta MM-karsintojen
livestreamista vastaa working-dog.com, lisäksi kansallisten lajien video/valokuvaajana toimii Sporttirakki.fi
Avajaiset järjestetään perjantaina klo 16:30 – 17:30. Koirakot ja tuomarit kokoontuvat alakentillä (kentät 2 ja 3) klo. 16:30
mennessä lajikylttien taakse, numerojärjestyksessä. Rintanumero tulee olla ohjaajalla käytössä avajaisissa. Tapahtumapaikkana
on yläkenttä (kenttä 1), jonne kaikki marssivat seuraavassa järjestyksessä: PAHA, PAJÄ, PAEK, PAVI, PASU, PAOP.
Kilpailut päätetään sunnuntaina heti kun tulokset on saatu laskettua, noin klo 17:00- 18:00. Palkintojen jako tapahtuu kentällä 1.
Kilpailukirjojen palautus: kilpailukirjat palautetaan toimistosta numeroliiviä vastaan. Palauttamattomasta numeroliivistä
peritään 20 € maksu. Kilpailukirjojen postittamisesta perimme 5 € postikulut.
Tervetuloa Varsinaiseen Suomeen!

Heidi Kostamo
Heidi Kostamo, kilpailusihteeri
p. 050 490 8789 – toimiston numero kilpailupäivien aikana
Lisäkysymyksiä ja askarruttavia asioita voi tarvittaessa esittää ennakkoon emailitse osoitteeseen pksm2017@malinuts.net

________________________________________________________________________________________________
ALUSTAVA AIKATAULU

ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUT KILPAILIJOILLE (toimenpiteet maksullisia)
PETVET
Osoite: Biolinja 20, 20750 Turku
Päivystysnro: 040 5740 619.

PANKKIAUTOMAATTI
Asematie 1, Paimio (Paimion torikeskus)
Lukkarintie 2, Piikkiö
ENSIAPU
Ensiapupiste löytyy kisakeskuksesta kilpailupäivien aikana.
Päivystävä EA: Niina Äyhö p. 0440 494 941
Yleinen hätänumero 112

LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS:
Turun seudun yhteispäivystys TYKS T-sairaala
Savitehtaankatu 1, Turku
p. 02 313 8800
APTEEKKI
Paimion Apteekki
Asematie 1, 21530 Paimio
P. 010 5677 080
Avoinna:
Ma-Pe 9-18
La 9-14
Yliopiston Apteekki
Yliopistonkatu 25, Turku
P: 0300 20200
Avoinna joka päivä 7-23

LÄHIKAUPAT
S-MARKET
Asematie 1, Paimio
Avoinna:
Ma-La 07:00-21:00
Su 10:00-19:00
K-SUPERMARKET
Jokipellontie 2, 21530 Paimio
Avoinna:
Ma-La 07:00-21:00
Su 10:00-19:00

RAVINTOLAT
RAVINTOLA POIMARI
Pussitie 4, 21530 Paimio
poimari.com

Café Asta
Asematie 2, 21530 Paimio
cafeasta.fi

LOUNASKAHVILA ANSKU
Sähkömiehentie 2, 21530 Paimio
lounaskahvilaansku.com

MUISTILISTA
Tunnistusmerkintä: Jokaisen kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty joko tatuoinnilla tai
mikrosirulla.
Rokotukset: Koira on rokotettu voimassaolevien rokotusmääräysten mukaisesti ja rokotustodistus on mukana
koepaikalla.
Penikkatautirokotus. Koira on saanut vähintään kaksi penikkatautirokotusta ja jälkimmäisestä eli tehosterokotuksesta on
kulunut vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden iässä koiralle annettu tehoste on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
sen jälkeen annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies). Koira on saanut vähintään yhden raivotautirokotuksen, josta on kulunut vähintään 21
vuorokautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen annetut
seuraavat rokotteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Antidoping: Kokeisiin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään sen suoritukseen
vaikuttavaa lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, alkoholi ja
suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista doping-näytteitä.

