Tervetuloa Rukan Roihuralleihin 8.-10.9.2017 Suomen
monipuolisimman matkailukeskuksen sydämeen!
Viralliset agilitykilpailut Rukan Roihurallit pidetään Rukan Hiihtostadionilla
(osoitteessa Hiihtostadionintie 3, 93830 Rukatunturi). Erityinen Pohjolan Valtias –
joukkuekilpailu kisataan la 9.9. Pohjolan Valtias – yksilökilpailu (3. Lk) kilpaillaan su
10.9.
Tuomarit: Eija Berglund ja Timo Teileri.
Vastaavat koetoimitsijat: Jenni Runnakko p. 046 6547 457 ja Anne-Mari Määttä p. 040 839 2076
Luokkien vaihdot ja poisjäännit: Ennen kilpailutapahtumaa roihurallit@gmail.com tai 050 5720313,
kisapäivänä 046 6547457. Mikäli poisjäänti tapahtuu ohjaajan tai koiran sairastumisen tai koiran juoksun
takia, ohjaajan tulee toimittaa kisamaksun palautusta varten lääkärintodistus tai kahden henkilön (ei
perheenjäsen) allekirjoittama vapaamuotoinen todistus koiran juoksusta, tieto kisaamatta jääneistä
radoista ja niiden osalta maksetusta ilmoittautumismaksusta sekä tilinumero (IBAN) osoitteeseen
roihurallit@gmail.com 14 vuorokauden sisällä kilpailusta.
Lähtölistat: Julkaistaan keskiviikkona 6.9. osoitteessa www.koillismaankoirakerho.fi. Ajantasaisen
lähtölistan löydät ilmoitustaululta kisapaikalta.
Kisatoimiston työtä jouduttaaksesi voit kilpailijana tehdä seuraavat merkinnät kisakirjasi lopussa oleviin
lisätietoa -sivuille: saadut sertit (+pvm ja tuomari) sekä AVA- ja HVA -arvot.
Kisapaikka
Kisat pidetään kivituhkakentällä Rukan Hiihtostadionilla. Kilpailijoiden parkkipaikat ovat merkittynä
jäljempänä olevaan aluekarttaan, paikan päällä on liikenteenohjaus. Päivätelttoja on mahdollista sijoittaa
kilpailukehän viereiselle sorakentälle, kts. aluekartta. Ilmoittautumispiste sijaitsee hiihtostadionin
päärakennuksessa. Lämmittelyesteet sijaitsevat kivituhkakentällä radan läheisyydessä. Kilpailualueen
aluekartan löydät kisakirjeen lopusta. Yleisövessat löytyvät katsomon viereiseltä ylätasanteelta.
Kilpailualueen vieressä olevassa Talvijärvessä on hyvä uittaa koiria, uintipaikka on merkittynä myös kilpailun
aluekarttaan. Korjaathan koirasi jätökset alueelta. Kakkapusseja on saatavilla ilmoittautumispisteeltä sekä
ympäri kisa-aluetta jätesäkkien luota. Koirat on pidettävä kytkettyinä kisa-alueella. Rukan alueella on paljon
mahtavia retkeilyreittejä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu paikan päällä viimeistään 30 minuuttia ennen oman luokkasi arvioitua rataantutustumista.
Ensimmäistä kertaa kisaavat: ilmoittaudu vähintään 45 minuuttia ennen oman luokkasi rataantutustumista.
Ota mukaasi kisakirja, koiran rekisteriote, rokotustodistus ja x-rotuisen koiran omistajatodistus sekä
lisenssikortti tai maksukuitti, jos et ole vielä saanut lisenssikorttia. Kilpailukirjoja on myytävänä myös
kisapaikalla, hinta 4 €/kpl, varaathan tasarahan. Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla rokotettu Suomen
Kennelliiton rokotusohjelman mukaisesti ja tunnistusmerkitty tatuoinnilla tai mikrosirulla. Muistathan myös
antidopingsäännöt (www.kennelliitto.fi). Tarkistamme koirien tunnistusmerkinnät pistokokein. Virallisissa
kisoissa koiran ohjaajalta vaaditaan voimassa oleva Suomen Agilityliiton A- tai B-lisenssi (SAGI). Kisakirjan
saa takaisin kisatoimistosta numeroliiviä vastaan. Ilmoittautuminen ja kilpailunumeron palautus sijaitsevat
stadionin päärakennuksessa.
Joukkuekilpailun ilmoittautumisen suorittaa joukkueenjohtaja, jolle luovutetaan koko joukkueen
numeroliivit. Joukkuekilpailun ilmoittautuminen tehdään lauantaina 9.9. Joukkueenjohtaja esittää
ilmoittautumisen yhteydessä joukkueeseen kuuluvien koirien rokotustodistukset (tai kopiot niistä) ja
kilpailukirjat (tai kopiot niistä) niiltä koirilta, jotka eivät kilpaile yksilökisoissa (pe, la tai su) sekä niiltä
koirilta, jotka eivät vielä joukkueen ilmoittautuessa ole ilmoittautuneet yksilöradoille.

Juoksuiset koirat
3-luokkiin saa osallistua juoksuisella koiralla. Juoksuisella koiralla on oltava juoksuhousut päällä kisaalueella kehän ulkopuolella sekä punainen nauha hihnassa merkkinä juoksusta. Juoksusuoja poistetaan
kisasuorituksen ajaksi. Ilmoita koiran juoksusta etukäteen vastaavalle koetoimitsijalle tai kisapäivänä
ilmoittautumispisteeseen. Juoksuiset koirat kisaavat lähtöluettelon osoittamalla paikalla. Kisajärjestäjältä
löytyy lähtömatto. Muissa kuin 3-luokissa ei voi kisata juoksuisen koiran kanssa.
Naperoparkki
Rukan Roihuralleissa jälleen Naperoparkki (huom! ilmoittautuminen päättyy jo 4.9.)! Meillä on ilo tarjota
perheellisille kisaajille Naperoparkkia lauantaina ja sunnuntaina. Tarkoitettu vain agilitytapahtumassa
kisaavien lapsille. Hyödynnä parkkia koirasi lämmittelyn, oman startin ja/tai koirasi jäähdyttelyn ajaksi!
Naperoparkki avoinna lauantaina klo 8-19 ja sunnuntaina klo 8-16.
Parkki sijaitsee päärakennuksessa. Hoitoaika max 3h/lapsi/päivä. Hinta 10e/päivä. Lapselle tarjotaan pieni
välipala (banaani ja pillimehu) + omat eväät tarvittaessa lapselle mukaan. Lisäksi tulee huomioida
säänmukainen vaatetus, lapset saattavat ulkoilla hoitajan kanssa. Lapsia hoitavat luotettavat aikuiset.
Ilmoittautumisessa tulee näkyä seuraavat asiat: kerro mille päivälle hoidon tarve, lapsen nimi ja ikä,
vanhemman nimi ja puhelinnumero. Hoitoajan saa käyttää kerralla 3h tai jakaa pienempiin aikoihin esim
2x1,5h tai 3x1h pätkissä hoitoa päivän aikana. Naperoparkin maksu maksetaan paikan päällä käteisellä!
Ilmoittautumiset osoitteeseen annemari.murtovaara@gmail.com. Ilmoittaudu ma 4.9. mennessä!
Annemarille riittää sitova ilmoittautuminen sähköpostilla lapsen hoidon tarpeesta ja mille päivälle
maanantaihin 4.9. mennessä. Sen jälkeen tulee ilmoittaa päivän hoitoaika perjantaihin 8.9. mennessä.
Naperoparkkiin voi ilmoittautua vain ennakkoon! Pidätämme oikeuden päättää toteutuuko parkki, jos
lapsia liian vähän. Annemari vastaa viesteihin ti 5.9. ja ilmoittaa osallistuneille toteutuuko parkki.
Kisapaikalla Rukan hiihtostadionin keskikerroksessa palvelee Kafe Koni
perjantaina klo 17-21
lauantaina klo 8.30-19
sunnuntaina klo 8.30-16
Tarjolla mm. lämmintä/kylmää juotavaa, pientä purtavaa, suolaista ja makeaa. Maksuksi käy vain käteinen!
Kisapaikan kupeessa Rukan Kaarna (Talvijärven rannalla) palvelee perjantaina klo 14-21. Lauantaina ja
sunnuntaina Kaarna on avoinna klo 12-21. Tarjolla on kevyt keittolounas klo 12-15 sekä ala carte listalta
tukevampaa purtavaa koko päivän.
Rukan kylästä löydät ruokailu- ja ostosmahdollisuuksia pitkin päivää. Rukan kylässä sijaitsee K-Market
Rukankylä, 5-tien varressa on valikoimaltaan hieman laajempi S-Market Ruka. Palvelujen aukioloajat:
www.ruka.fi/aukioloajat.
Aikataulut
Huomioithan, että aikataulua voidaan tarvittaessa aikaistaa 30 minuutilla. Ensimmäisenä luokassa
starttaavalle koiralle on varattu käyttöön isokokoinen metallinäyttelyhäkki toimistoteltassa, johon koiran
voi sijoittaa halutessaan rataantutustumisen ajaksi.
Pohjolan Valtias (PV) –joukkuekilpailussa lauantaina noudatetaan virallisen joukkuekilpailun säännöstöä ja
koko joukkueen koirakot suorittavat oman ratansa peräkkäin ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetussa
lähtöjärjestyksessä. Aikataulussa on ilmoitettu suluissa koirakoiden yhteiskoiramäärä/luokka.
Pohjolan Valtias –yksilökilpailun karsinta käydään sunnuntaina hyppyradalla (3E) ja finaali on agilityradalla
(3F). Finaaliradalla on käännetty lähtöjärjestys 3E-radan tulosten perusteella.

Perjantai 8.9.2017
Luokka
Koiria
Rataantutustuminen
Tuomari
2A mini
1
18:00
Eija Berglund
2A medi
3
18:00
Eija Berglund
2A maksi
7
18:00
Eija Berglund
3A mini
5
18:50
Eija Berglund
3A medi
12
18:50
Eija Berglund
2A -radan palkintojenjako 3A minien/medien rataantutustumisen jälkeen.
3A maksi
17
19:25
Eija Berglund
1A mini
3
20:20
Eija Berglund
1A medi
1
20:20
Eija Berglund
1A maksi
10
20:20
Eija Berglund
3A -radan palkintojenjako 1A:n rataantutustumisen jälkeen.
1A -radan palkintojenjako kilpailupäivän lopuksi.
Lauantai 9.9.2017
Luokka
Koiria
Rataantutustuminen
Tuomari
3C hr mini
14
9:00
Eija Berglund
3C hr medi
20
9:40
Timo Teileri
3C hr maksi
27
10:15
Timo Teileri
3B mini
14
11:15
Eija Berglund
3B medi
22
12:00
Timo Teileri
3B maksi
29
12:40
Timo Teileri
D joukkue mini PV
2 (7)
13:45
Timo Teileri
D joukkue medi PV
2 (8)
13:45
Timo Teileri
3C ja 3B -ratojen palkintojenjako D joukkue mini/medi rataantutustumisen jälkeen.
D joukkue maksi PV
6 (21)
14:15
Timo Teileri
1B mini
2
15:10
Eija Berglund
1B medi
2
15:10
Eija Berglund
1B maksi
12
15:10
Eija Berglund
D joukkue -radan palkintojenjako 1B:n rataantutustumisen jälkeen.
1C hr mini
2
16:10
Eija Berglund
1C hr medi
3
16:10
Eija Berglund
1C hr maksi
13
16:10
Eija Berglund
2C hr mini
2
17:10
Eija Berglund
2C hr medi
1
17:10
Eija Berglund
2C hr maksi
12
17:10
Eija Berglund
1B ja 1C -ratojen palkintojenjako 2C:n rataantutustumisen jälkeen.
2B mini
2
18:10
Eija Berglund
2B medi
3
18:10
Eija Berglund
2B maksi
11
18:10
Eija Berglund
2C ja 2B -ratojen palkintojenjako kilpailupäivän lopuksi.

Sunnuntai 10.9.2017
Luokka
Koiria
Rataantutustuminen
Tuomari
1E hr mini
1
9:00
Timo Teileri
1E hr medi
1
9:00
Timo Teileri
1E hr maksi
8
9:00
Timo Teileri
1F mini
2
9:50
Timo Teileri
1F medi
1
9:50
Timo Teileri
1F maksi
7
9:50
Timo Teileri
2F mini
2
10:35
Eija Berglund
2F medi
3
10:35
Eija Berglund
2F maksi
10
10:35
Eija Berglund
1E ja 1F -ratojen palkintojenjako 2F:n rataantutustumisen jälkeen
2E hr mini
2
11:35
Eija Berglund
2E hr medi
2
11:35
Eija Berglund
2E hr maksi
11
11:35
Eija Berglund
3E hr mini PV
10
12:25
Timo Teileri
2F ja 2E -ratojen palkintojenjako 3E minien rataantutustumisen jälkeen
3E hr medi PV
22
12:50
Timo Teileri
3E hr maksi PV
30
13:30
Timo Teileri
3F mini PV
11
14:35
Eija Berglund
3F medi PV
23
15:00
Timo Teileri
3F maksi PV
30
15:40
Timo Teileri
3E ja 3F sekä Pohjolan Valtias palkintojenjako kilpailupäivän lopuksi
Ajo-ohjeet Kuusamosta/etelästä tuleville:
Kuusamosta 25 km 5-tietä pohjoiseen.
Käänny oikealle tielle Rukatunturintie.
Aja liikenneympyrästä suoraan.
Käänny vasemmalle tielle Talvijärventie.
Käänny oikealle tielle Hiihtostadionintie.
Aja Rukan Kaarnana ohi ylämäkeen.
Parkkipaikat ovat tien oikealla puolella ja
kilpailupaikka tien vasemmalla puolella
osoitteessa Hiihtostadionintie 3.
Aluekartta

Ajo-ohjeet Kemijärveltä/pohjoisesta tuleville:
Kemijärveltä 115 km 5-tietä etelään.
Käänny vasemmalle tielle Rukatunturintie.
Aja liikenneympyrästä suoraan.
Käänny vasemmalle tielle Talvijärventie.
Käänny oikealle tielle Hiihtostadionintie.
Aja Rukan Kaarnan ohi ylämäkeen.
Parkkipaikat ovat tien oikealla puolella ja
kilpailupaikka tien vasemmalla puolella
osoitteessa Hiihtostadionintie 3.

Kisojamme sponsoroivat:

MTY
LEHTONIEMI

KIISA

KOIRAHIEROJA
KATJA SIRVIÖ

Kiitämme sponsoreitamme arvokkaasta tuesta ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kisoihin!

