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TÄMÄ ON PÄIVITTYVÄ VERSIO KISAKIRJEESTÄ. Päivitetty 26.7.2022

Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa vuoden 2022 Uplakeen. Tässä sinulle kilpailuvahvistus,

ajo-ohjeet, aikataulut ja muuta tärkeää tietoa tapahtumasta.

Uplaken agilitytuomarit

Tuomareina toimivat Kees Stoel (NL), Marja Lahikainen ja Jari Helin.

Tarkista ilmoittautumistietosi
Jos havaitset tiedoissa virheitä tai koirasi on vaihtanut luokkaa, ilmoita asiasta mahdollisimman pian

niin korjataan asiat -  sähköpostitse YLOKKagility.vkt@gmail.com

Kilpailualue
Kilpailupaikka sijaitsee Teivon Ravikeskuksessa Tampereen ja Ylöjärven rajalla. Kilpailualustana on

nurmikenttä. Kilpailuja käydään kahdella radalla siten, että radat ovat yhtäaikaisessa käytössä.

Radat on rajattu kehänauhalla. Ratojen välit on rauhoitettu ainoastaan ratahenkilökunnan käyttöön,

ulkokehät ovat katsomoaluetta. Noudata kilpailualueen opasteita. Tapahtuma-alueelle on varattu

muutama hyppyeste lämmittelyä varten. Lämmittelyesteillä on noudatettava erityistä

varovaisuutta, ettei vaaratilanteita pääse syntymään.

Kilpailualueelta löytyvät sekä WC että ravintola. Katsomorakennuksen takana on myös suihkutilat

käytettävissä aina iltaan saakka. Suihkut ja WC:t ovat kuitenkin yöllä (22.00-07.30) suljettu

(sunnuntaina suljettu klo 18 alkaen).

Koirien kakkapusseja on jaossa ilmoittautumispisteessä / info-pisteessä. Huolehdithan siis

lemmikkisi jätökset pois tapahtuma-alueelta. Me yritämme pitää huolen siitä, että alueella on

riittävästi jäteastioita, huolehditaan sinäkin osaltasi alueen siisteydestä!

Teivon Ravikeskuksen läheisyydessä on monipuoliset ja luonnonläheiset ulkoilumaastot, joissa

koiria voi ulkoiluttaa kytkettynä. Koirille sopivaa uimarantaa ei ole kilpailualueen lähellä.

Tärkeää! Teivon Ravikeskuksen tallialue ei ole kokonaisuudessaan Uplaken käytössä, joten vältä

liikkumista tallialueella. Noudata kilpailualueen opasteita.
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Saapuminen kilpailupaikalle
Teivon Ravikeskus sijaitsee Tampereen ja Ylöjärven rajalla, kolmostien tuntumassa, noin 10 km

Tampereen keskustasta luoteeseen. Teivon Ravikeskukseen käännytään Vaasan suuntaan johtavalta

tieltä 65, jolta on opastus raviradalle. Löytääksesi perille karttapalveluita tai navigaattoreita

käyttämällä, kirjoita osoitteeksi Ravitie Ylöjärvi. Raviradan GPS-koordinaatit ovat 61º 31' 45" / 23º

37' 49". Erillisiä Uplake-opasteita ei ole teiden varsilla. Uplaken pysäköintialueena käytetään Teivon

Ravikeskuksen pysäköintialuetta. Pysäköinti on ilmainen. Ole ystävällinen ja noudata pysäköinnin

opasteita, jotta pysäköinti etenisi sujuvasti ja kaikille jäisi tilaa. HUOM! Autoja EI saa ajaa kentälle.

Kentälle vain tapahtumassa yöpyvien asuntoautot, joista on etukäteen sovittu järjestäjien

kanssa.

Älä jätä koiraa kuumaan autoon!

Teivon Ravikeskus on Uplaken käytössä vasta perjantaina 29.7.2022 kello 14.30! Varsinaiselle

kilpailualueelle saapuminen ja siellä liikkuminen ennen perjantain klo 14.30 on kielletty, mutta

porttien ulkopuoleisella pysäköintialueella voi oman harkintansa mukaan yöpyä perjantain

vastaisen yön. Raviradan kavioura on raviharrastajien käytössä vielä perjantai-aamupäivän. Teivon

parkkialue 2 eli Ylöjärven puoleinen parkki on myös eläinklinikan käytössä. Eläinklinikalla on

perjantaina normaali työpäivä eli varovaisuutta siellä liikkuessa.

Koirat on pidettävä kytkettyinä!

Rokotusten tarkastaminen ja ilmoittautuminen

Varauduthan esittämään ilmoittautumismaksusta tositteen ilmoittautumisen yhteydessä!

Kaikkien kilpailualueelle saapuvien koirien tulee olla rokotettu Suomen Kennelliiton sääntöjen

mukaisesti. Rokotukset tarkistetaan pistokokein ilmoittautumisen yhteydessä. Nopeuttaaksesi

tarkastusta ota rekisteri ja rokotustodistus valmiiksi esille. Ilmoittautumispiste sijaitsee keskikentällä

ravien tulostaulun läheisyydessä.

Ilmoittautumispisteessä kilpailukirjat laitetaan kirjekuoriin, jolloin vain nollan tehneiden

koirakoiden kilpailukirjat käsitellään. Kilpailukirjat saa takaisin aikaisintaan kun pöytäkirja on

hyväksytty. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä myös osallistumisestasi sunnuntain

epäviralliselle finaaliradalle, jos pisteet riittävät.

Virallisiin kilpailuihin osallistuessasi tuo ensikertalainen tai muu mitattavaksi ilmoitettu koira

vähintään 30 minuuttia ennen kilpailujen alkamista paikalle kilpailukirjan varmentamista varten (ks.

ensikertalaisen ohje kirjeen lopusta). Varaa aikaa myös kisakirjan täyttämistä varten. Ole yhteydessä

vastaavaan koetoimitsijaan, jos sinulla on mitattava koira. Kilpailukirjoja voi ostaa

ilmoittautumispisteestä 3€ / kpl. Tämän jälkeen kilpailija täyttää omalta osaltaan kirjan valmiiksi

ennen varsinaista ilmoittautumista.

Varaathan rokotustodistuksen ja mittaustodistuksen tarkistamiseen ja ilmoittautumiseen aikaa,

mutta ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumistasi.

Ilmoittautuminen tapahtuu aakkosjärjestyksessä ohjaajan sukunimen mukaan. Samalla kerralla

ilmoittaudut kaikkiin viikonlopun agilityn yksilökilpailuihin. Kerrothan ilmoittautumisen

yhteydessä osallistutko sunnuntain finaaliin, jos pisteesi oikeuttavat finaalipaikkaan. Kisojen



ilmoittautuminen aukeaa perjantaina kello 15.00. Lauantaina 8.00 ja sunnuntaina ilmo aukeaa klo

8.00. Mahdollisista muutoksista kuulutetaan tapahtumapaikalla.



KISAKIRJE UPLAKE 2022 Ylöjärvi
Kilpaileminen
Kaikissa Uplake-viikonlopun tapahtumissa lähtöjärjestykset arvotaan ennalta (poikkeuksena

epävirallinen finaali). Kilpailijan vastuulla on huolehtia omasta suoritusvuorostaan. Kunkin koirakon

tulee olla mahdollisimman lähellä lähtöaluetta odottamassa vuoroaan. Seuraa tarkoin kisa-alueen

kuulutuksia, sillä kilpailu voi alkaa puoli tuntia ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa, mikäli aikataulu

antaa myöten.

Uplake finaali
Finaaliin pääsee perjantailta ja lauantailta yhteensä 10 parasta 3-luokan koirakkoa säkäluokittain.

Sunnuntaina finaaliin pääsee F-radan voittaja 1-luokan ja 2-luokan radoilta ja 3 parasta koirakkoa

3-luokan F-radalta (säkäluokittain). Finaali käydään agilityradalla sunnuntaina päivän päätteeksi.

Palkintojen jako
Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä, vaan tulosten vahvistamisen jälkeen voit hakea palkintosi

info-pisteen vierestä omalla nimelläsi varustettuna.

Kilpailusta poisjääminen ja kilpailumaksun palautusehdot
Poisjäännistä on ilmoitettava järjestäjälle ennen kilpailun alkua sähköpostitse

YLOKKagility.vkt@gmail.com, tekstiviestillä vastaavalla koetoimitsijalle (0400 836886/Pasi),

avustavalle koetoimitsijalle (045 8974411/Maria) tai kilpailupaikalla ilmoittautumispisteeseen.

Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koira tai ohjaaja sairastuu / loukkaantuu tai koiralla alkaa

juoksuaika ja koiraa ei tällöin haluta kilpailuttaa.

Koiran kiimasta on toimitettava kahden yli 18-vuotiaan henkilön allekirjoittama todistus, jossa

vahvistetaan kiiman ajoittuminen kilpailupäiville. Todistajat eivät saa olla ohjaajan tai omistajan

perheenjäseniä. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärin- /

eläinlääkärintodistus (esim. hierojan todistus ei riitä). Mukaan liitetään maksukuittikopio, koiran

tiedot ja kilpailutiedot, mihin kisaan koira on ilmoitettu sekä tilitiedot palautuksen maksamista

varten. Todistukset tulee lähettää järjestäjälle viimeistään maanantaina 8.8.2022 skannattuna

osoitteeseen YLOKKagility.vkt@gmail.com. Palautuksia aloitetaan maksamaan vasta Uplake 2022

-tapahtuman jälkeen.

Majoittuminen

Kilpailualueen päätyyn on varattu tilaa kilpailijoiden omille päivä- ja yöpymisteltoille.

Asuntoautojen pysäköinnille on varattu tilaa raviradan keskikentältä sekä varsinaisen kilpailupaikan

ulkopuolelta alueen välittömästä läheisyydestä. Vaunu- ja autopaikoilla ei ole sähkömahdollisuutta.

HUOM! Porttien sisällä leiriytyminen on mahdollista vasta perjantaista lähtien, sillä alueella liikkuu

vielä perjantaina klo 14.30 asti hevosia. Teivon eläinklinikka on normaalisti auki vielä perjantain,

joten klinikan alueelle parkkeeraus on kielletty. Huolehdi siis, ettei leiriytymisesi aiheuta sivullisille

haittaa. Toivomme, ettei telttoihin jätetä arvoesineitä tms., koska aluetta ei ole aidattu. Jokainen on

vastuussa omista tavaroistaan koko tapahtuman ajan.

mailto:YLOKKagility.vkt@gmail.com
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Ruokailu- ja lääkintäpalvelut
Tapahtuma-alueen ruokailusta vastaa yksinoikeudella Teivon Ravikeskuksen Grand Prix -ravintola.

A-oikeudet omaavalla ravintolalla on tarjolla tasokasta ja maukasta ruokaa raaste-salaattibuffetista

tuhdimpiin aterioihin ja grilliherkkuihin. Ravintolassa myydään myös virvokkeita, makeisia, jäätelöä

ja pehmistä. Ruokakauppoja löytyy lyhyen ajomatkan päästä Tampereen puolella Lielahden

kauppakeskuksesta ja Ylöjärven puolella aivan Ylöjärven keskustasta tai Elon kauppakeskuksesta.

Samoista paikoista löytyy myös esimerkiksi apteekki. Lähin terveyskeskus sijaitsee Ylöjärven

keskustassa Mikkolantie 10. Ensiapu toimii arkipäivisin terveyskeskuksessa klo 8.00–20 ja iltaisin ja

viikonloppuisin Acutassa Tays:ssa. Päivystys on tarkoitettu välitöntä hoitoa vaativiin sairauksiin ja

tapaturmiin. Ajanvarauksen numero on 03 565 28000. Ajanvaraus päivystää pe klo 14.00–20.00 ja

la–su klo 10.00–18.00, Tays Acutan päivystysapu p. 116 117 neuvoo ja ohjeistaa arkisin 20-08, la-su

18-10. Yleinen hätänumero on 112. Kilpailualueella ei ole varsinaista ensiapupistettä, mutta

pienemmissä haavereissa ole yhteydessä ilmoittautumispisteeseen. Eläinlääkäri päivystää

numerossa 0600 417 231 (24h).

Tuotteet ja hinnasto
Alueelle ei ole sisäänpääsymaksua, Lähtöluetteloja ei ole myytävänä vaan ne kannattaa tulostaa

etukäteen osoitteesta http://uplake.fi/ . Kilpailukirja 3 € (myynti ilmo-pisteessä).

Alueella on Koirapalvelu Origon myyntipiste sekä virvokemyyntiä Teivon toimesta.
Päärakennuksessa on myös maittava noutopöytälounas lauantaina ja sunnuntaina, tarkistathan
lounaan tarjoilu aikataulun paikan päällä.
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Ensikertalainen, näin toimit osallistuessasi Uplake 2022 virallisiin

agilitykilpailuihin:

1. Ilmoittauduit etukäteen mitattavaksi Uplakessa.
2. Mikäli sinulla ei ole kilpailukirjaa, voit ostaa sen ilmoittautumis-pisteestä.

Tässä vaiheessa sinulta kysytään koirasi rekisteritodistusta.
3. Ilmoittautumispisteessä ilmoittaudut kilpailuihin (sijaitsee keskikentällä).
4. Ilmopisteeltä siirryt koirien mittauspisteeseen (lähellä ilmoittautumispistettä). Kun tuomari on

tarkastanut koiran ja allekirjoittanut kilpailukirjan, saat rekisteritodistuksen takaisin.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä vastaavaankoetoimitsijaan.

Tärkeitä numeroita

Kisaviikonlopun aikana tavoitat järjestäjiä numeroista:
Vastaava koetoimitsija: Pasi Tanner 0400 836 886
Avustava koetoimitsija: Maria Toorikka 045 897 4411

Ylöjärven Koirakerho toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi UPLAKEen 2022!

Tapahtumassa voit käyttää hästägejä #ylökk #uplake2022 #luovuttajaTEIVOita

Menossa mukana:


