
KULTAMALJA- ja DERBYKARSINTA
Lapualla 4.-6.10.2019

Kokoontuminen Poutun koululla (Pou-
tuntie 239) Kultamaljaan perjantai-
aamuna 4.10.2019. Koepaikalla saatava-
na kahvia ja aamupalaa klo 7.00 alkaen.
Ilmoittautuminen toimistossa klo 7.00-
8.00. Koe alkaa klo 8.00.
Derby-koirien kokoontuminen samassa 
paikassa lauantaiaamuna 5.10.2019 klo 
8.00.
Finaalien kokoontuminen Poutun kou-
lulla sunnuntaina 6.10.2019 kello 08.00

Toiminta aamulla:
• Autot ajetaan valmiiksi ryhmittäin 
jonoihin(seuraa opasteita ja ohjausta)
• Ilmoittautuminen koesihteereille pa-
pereiden tarkistusta varten (rokotustodis-
tus, metsästyskortti ja aseen hallussapito-
lupa). Tunnistusmerkintöjä tarkastetaan 
pistokokeilla.
• Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla. 
Maastoon lähdetään n. 8.30.
• Ryhmissä saattaa tulla muutoksia vielä 
aamulla. Seuraa tilannetta ilmoitustaulul-
ta.
Aamupäivän jälkeen tuomarit kokoon-
tuvat, ryhmätuomarit antavat kritiikin 
jatkosta putoaville ja iltapäivän karsin-
taa jatkavat koirat julkistetaan.
Koululla on tarjolla lounasta n.11.30-
13.00, ruokailussa vain käteismaksu.
Finaaliin sunnuntaina 6.10.2019 pääs-
seet koirat julkistetaan päivän päät-
teeksi. Finaalien kokoontuminen Poutun 
koululla sunnuntaina 6.10.2019 kello 
08.00
Peltoteillä liikuttaessa on viipymättä 
väistettävä teillä liikkuvia maatalous-
koneita ja muuta liikennettä. Autot py-
säköidään ehdottomasti samalle puolelle 
tietä tai pellolle, seuraa oppaan ohjeita.
Pelloille kulkua ei saa tukkia. Puimat-
tomilla pelloilla ei saa kulkea. Koira on 
pidettävänä kokeen aikana kytkettynä 
aina, kun se ei ole kilpailuvuorossa.
Koiranohjaajalla tulee olla voimassa ole-
va metsästyskortti. 

Erityishuomio!
Kultamaljakilpailun karsinnassa voi-
daan jakaa nuortenluokan palkintoja, 
vaikka koiralla ei ole näyttelypalkintoa.
Aseenkäyttöön ja aseenkantolupien tar-
kistamiseen kokeiden yhteydessä liittyvä 
ohjeistus on ollut epäselvä ja tulkinnan-
varainen. Asian korjaamiseksi Kanakoi-
rakerhon hallitus on tehnyt muutoseh-
dotuksen tuomariohjeeseen Kennelliiton 
Koe- ja kilpailutoimikunnalle. Muutoseh-
dotus on käsitelty ja hyväksytty toimikun-
nan kokouksessa huhtikuussa ja se tuli 
voimaan 1.6.2019.

Tuomariohjeen yleiset ohjeet.
Kohdassa 4.2.
Kokeessa ampuu ohjaaja, jolla on aseen-
kantolupa. Tuomarin niin määrätessä oh-
jaajan lisäksi ampujana voi toimia kana-
koirametsästystä tunteva henkilö.
Kohta 4.11
Henkilön, joka kokeessa kantaa tai käyt-
tää ampuma-asetta, tulee ennen kokeen 
alkua esittää voimassa oleva metsästys-
kortti ja aseenkantolupa ylituomarille tai 
vastaavalle koetoimitsijalle. Jos hän kiel-
täytyy näyttämästä kyseisiä lupiaan, hän 
ei voi osallistua kokeeseen, eikä ilmoit-
tautumismaksua palauteta.

Kultamaljakilpailussa käytetään pauk-
kupatruunoita eikä lintuja pudoteta. 
Järjestäjiltä saatavilla patruunoita 12 ka-
liiberin haulikoihin. Muihin kaliibereihin 
ei ole järjestäjältä saatavilla paukkupa-
noksia. Siksi niiden kohdalla on paukku-
patruunoiden puuttuessa sallittua käyttää 
kevyen latauksen patruunoita, joiden hau-
likoko on enintään 3 mm (kuten skeet- ja 
trap-patruunoita).
Mahdollisista poisjäänneistä ilmoitet-
tava koetta edeltävänä iltana klo 18.00
mennessä, mielellään mahdollisimman 
hyvissä ajoin. Koemaksu palautetaan 
eläinlääkärin todistusta vastaan. Juok-
suaikainen narttu ei saa osallistua kokee-

seen eikä sitä saa tuoda koepaikalle.

Noudata koepaikalla ehdotonta siis-
teyttä sekä hyviä tapoja. Kaikki roskat 
roskiksiin, tupakointia tulee välttää, mutta 
mikäli välttämätöntä, natsat niille tarkoi-
tettuihin pönttöihin ruokalarakennuksen
(toimistorakennus) päissä.

Tupakointi koulun kentällä on kielletty!
Koepaikalla voit ostaa myös kerhon 
tuotteita,kuten huomioliivejä ja julkaisuja.
HUOM. Kilpailijoille ei lähetetä erikseen
kirjeitse ohjeistusta! Seuraa Kerhon net-
tisivuja.
Ryhmäjako julkaistaan 29.9.2019

Majoitustietoja löydät parhaiten Lapu-
an kaupungin kotisivuilta. Esimerkkejä:
Hotelli Lapuahovi 06 433 7300
Wanha Karhumäki 06 437 7757050
5401711 (myös asuntovaunualue)
Simpsiönkullas 06 4338 560
TERVETULOA KILPAILEMAAN!

Tiedustelut:
Koetoimitsija Pauliina Perkiö
040 774 8526 (ilmoittautumiset)
Koepäällikkö Matti Bäcklund
0400 860 494
Koesihteeri Nina Vettenniemi
040 746 0522

Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä,
jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
2019 käytössä on VAIN kerhon sähköinen
koeilmoittautuminen, ilmoittautumiseen
on liitettävä kuitti.

Kultamaljan osallistumismaksu 30 € 
tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH
Viite 41019131

Derbyn osallistumismaksu 45,00 €
tilille FI23 2001 1800 0021 34 NDEAFIHH
Viite 51019147


