Tere tulemast Eesti Otsingukoerte Klubi
korraldatavale IRO testile
6.-7.oktoobril 2018!
Kohtunikud:
Jerneja Ternovec (maa-ala otsing B & E)
Katja Skulj (jälg, maa-ala otsing A, kuulekus ja osavus)
Peakorraldaja: Marika Reinol
Üldine ajakava:
Laupäev, 6.oktoober
Jäljed Kernu
Kogunemiskoht: Krooningu tankla/ Kärukeskus, Kernu, Saue vald Harjumaa
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=0a9c4fc8efcc425d942df6ee30f47a27
07.10 E jälje osalejate kogunemine ja registreerimine
08.00 E jäljed 5 osalejat
09.00 A jälje osalejate kogunemine ja registreerimine
10.00 A jäljed 2 osalejat
10.30 B jälje osaleja kogunemine ja registreerimine
11.15 B jälg 1 osaleja
Maa-ala otsing Pihali
Alates 08.30 B otsingu osalejate registreerimine Pihali platsil
9.00-12.00 B otsing 4 koera
13.00-16.00 B otsing 4 koera
Kuulekus ja osavus Pihali
13.00-18.15 kuulekuse ja osavuse sooritused
18.30 – jälje osalejate autasustamine

Pühapäev, 7.oktoober
Maa-ala otsing Pihali
Alates 07.30 A ja E otsingu osalejate registreerimine Pihali platsil
8.00 – 11.00 A otsing 7 koera
9.00 – 12.00 B otsing 4 koera
12.00 – 13.00 E otsing 3 koera
Kuulekus ja osavus Pihali
11.45 - 15.00 kuulekuse ja osavuse sooritused
15.10 - 15.30 – maa-ala otsingu osalejate autasustamine
Juhised osalejatele:
Osalejate nimekiri ja soorituste ajakava on avaldatud eraldi dokumendis, mis on
saadetud e-maili teel ning avaldatud kodulehel!
NB! Korraldajal on õigus vajadusel ajakavas muudatusi teha teavitades sellest
osalejaid! Koera jooksuaja ilmnemisel palume korraldajat koheselt teavitada!
Palume kohal olla ja endast teada anda vähemalt 1 tund enne oma maa-ala
otsingu sooritust ning vähemalt 30 minutit enne oma kuulekuse sooritust.
Osalemiseks tuleb kaasa võtta koera tööraamat ja vet.pass koos kehtivate
vaksineerimistega! Ilma nõutavaid dokumente esitamata testist osa võtta ei saa.
Kohalesõidu juhised Pihalisse:
Pärnu maantee (E67) kaudu sõita Kernuni ja keerata Kernu-Kohila maanteele (220).
Ca 5 km pärast kui olete ületanud Harjumaa ja Raplamaa piiri olete jõudnud Pihalisse.
Võistluskeskus ja kuulekuse plats asub maantee ääres Risti talu maadel, parkimine on
lubatud aia piirdel kruusatee äärde. Platsile autode parkimine ei ole lubatud!
Kaardilink Pihali kuulekuse platsile ja maa-ala otsingu kogunemiskohta:
http://kaart.delfi.ee//?bookmark=d6a7162133b0be26e7232f868a10ca37
GPS koordinaadid: 59°08'34.5"N 24°35'13.9"E

Kuulekuse platsi prooviajad:
Reedel, 05.10. kell 17.00-19.00
Laupäeval, 06.10. kell 11.00-13.00
Pühapäeval, 07.10. kell 10.00-12.00
Kuulekuse platsil ja osavuse takistustel on keelatud maiuste kasutamine.
Veterinaar:
Testi ajal on valves veterinaar dr.Helena Trus, kontakttelefon 5229525.
Laupäeval, 06.10 ajavahemikul 17.00-19.00 on võimalus kuulekuseplatsil anda
ussirohtu, mille kinnitab loomaarst (teenuse hind 7 eurot pluss ussirohi, tasumisega
sularahas). Soovi korral palume ussirohu andmise vajadustest teada anda
registreerimisel.
Ööpäevaringne 24/7 veterinaarabi on kättesaadav Tallinnas Loomade Kiirabi kliinikus
Mustamäe tee 44, Tallinn. Valvetelefon 24 h on 502 3191.
Muu info:
Testi ajal ei toimu osalejate toitlustamist. Lähimad kauplused on Hageris ja Kernus,
samuti tegutsevad Kernus söögikohad.
Küsimuste korral või jooksva info saamiseks testi ajal palun helistada!
Edukaid sooritusi soovides!
Peakorraldaja: Marika Reinol
Telefon 53325047, e-post test@otsingukoerad.ee
Üritust toetavad:

