Kilpailunjärjestäjän ohjeet
Kilpailumainoksen tulee olla mahdollisimman selkeä. Hyvästä mainoksesta käy ilmi kilpailupaikka
ja -aika, kilpailun järjestävä yhdistys, saapumisohjeet, kilpailuluokat sekä niiden arvosteluluokat,
hinnat, ilmoittautumis- ja maksutapa, kilpailun alkamisaika sekä kilpailuvastaavan puhelinnumero
tai sähköpostiosoite, josta voi kysyä lisätietoa. Jos kyseessä on ulkokilpailu, se tulee mainita
selkeästi. Käytä kilpailumainoksen tekemiseen ohjeiden lopusta löytyvää valmista mallia.
Kilpailutilan tulee olla riittävän suuri kilpailussa järjestettäville luokille. Suoran radan olisi hyvä
mahtua kilpailutilaan suorana, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, on suositeltu käännösten
maksimimäärä kaksi (2) käännöstä. Käännöksissä tulee olla riittävästi tilaa vauhdin ottamiseen
seuraavalle esteelle. Laske kuinka paljon mikäkin luokka vaatii tilaa (esteiden välimatka, esteiden
määrä, esteiden keskimääräinen pituus) ja varaa kilpailutila sekä suunnittele luokat sen mukaisesti.
Kilpailupaikan suositeltu enimmäisvuokra on 100€, mutta poikkeustapauksissa tästä voidaan
joustaa.
Ruusukkeet ja muut palkinnot tilaa yhdistyksen palkintovastaava (Seija Salminen,
seijasalminen@gmail.com). Palkintovastaavaan kannattaa olla yhteydessä heti kilpailun
hyväksymisen jälkeen, jotta voidaan sopia, miten palkinnot toimitetaan kilpailupaikalle. Palkintojen
hankkiminen kilpailupaikalle palkintovastaavalta on kilpailunjärjestäjän vastuulla.
Esteet ja matot ovat olennainen osa kilpailupäivää. Huolehdi etukäteen, että ne saapuvat paikalle
ajoissa ja niitä on riittävästi (kilpailu- ja lämmittelyrata). Kilpailupaikalle tulee toimittaa myös muut
tarpeelliset tavarat kuten lähtölistat, kirjoitusvälineet, sekuntikello, tuomareiden tuolit (ja pöydät),
sekä mahdollisesti radan aitaamiseen tarvittava aita.
Mikäli maksut maksetaan paikan päällä tai kilpailuun otetaan jälki-ilmoittautumisia, tulee kilpailun
järjestäjän varata vaihtorahaa. Ilmoittautumisista tai muusta kilpailupaikan toiminnasta tulevat rahat
tulee säilyttää ehdottoman turvallisessa paikassa varkauksien estämiseksi.
Ilmoittautumiset otetaan vastaan Suomen Estekanit ry:n sähköpostiin. Huolehdi ajoissa, että
sinulla on tiedossasi tarvittavat tunnukset ilmoittautumisten lukemiseen sähköpostista. Tarkista
huolellisesti, että jokainen kilpailija on liittänyt ilmoittautumiseensa kuitin maksusta ja on maksanut
oikean summan.
Muista, että kilpailusta on ilmoitettava Suomen Estekanit ry:n Facebook-sivuilla ja kotisivuilla
viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja tällöin kilpailuanomuksen tulee
olla hyväksytty. Viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi merkitään kilpailua edeltävä keskiviikko, tiettyjä
poikkeustapauksia lukuun ottamatta (pääasiallisesti messukilpailut).
Lähtöjärjestyslista tulee koota niin, että saman ohjaajan kanit eivät hypi peräkkäin. Ihanne olisi,
että välissä olisi vähintään kolme kania. Lähtöjärjestyslistoja tulee olla jokaiseen luokkaan kaksi
kappaletta, toinen tuomarille (taulukko virhepisteiden ja aikojen merkitsemistä varten) ja toinen
kilpailijoita varten. Lähtöjärjestyslistan pohjan voit ladata Suomen Estekanit ry:n nettisivuilta.
Ylimääräisten tavaroiden, joita ei jatkuvasti tarvita, tulisi olla poissa osallistujien ja yleisön tieltä.
Järjestä kanien kuljetusbokseille ja osallistujien tavaroille (takit, laukut jne.) paikka, jossa ne ovat
helposti saatavilla, mutta eivät kenenkään tiellä. Pidä esillä siivousvälineitä sekä roskapusseja,
jotta kilpailupaikka pysyisi siistinä. Kilpailijoiden tulee siivota omat jälkensä varoituksen jälkeen
tapahtuvan hylkäämisen uhalla. Kilpailunjärjestäjän tulee kilpailun päätyttyä tarkistaa kilpailualue
mahdollisten unohtuneiden roskien ym. varalta.
Tuomarin hankkiminen on kilpailunjärjestäjän vastuulla. Kilpailun tuomari(t) tulee olla sovittuina
viimeistään viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, mutta tuomareiden hankkiminen on hyvä

aloittaa heti kilpailun anomisen yhteydessä. Tuomareiden tulee olla koulutettuja ja Suomen
Estekanit ry:n hyväksymiä. Käytettävissä olevat tuomarit löydät kotisivuilta kohdasta Yhdistys ->
Tuomarit. Tuomareilla tulee olla mahdollisimman hyvät olosuhteet työskentelyyn. Tuomaripöydällä
kannattaa pitää seuraavia tavaroita:
» Voimassaolevat säännöt
» Sekuntikello
» Lähtöjärjestyslistat jokaisesta luokasta
» Mittanauha
» Kyniä ja kumi
» Sinitarraa tai teippiä
Vahvistuskirje tulee lähettää kaikille kilpailijoille mahdollisimman pian ilmoittautumisajan loputtua,
ellei kilpailukutsussa ole erikseen mainittu, ettei vahvistuskirjettä lähetetä. Vahvistuskirjeestä tulisi
selvitä kilpailupaikan osoite, kilpailuluokkien osallistujamäärät, kilpailun arvioitu kesto ja
aloittamisaika, tiedot WC:stä, vesipisteestä, lähimmistä julkisista kulkuvälineistä ja ruokakaupoista
sekä -paikoista, ohjeistus kanien kuljetuskoppien alusista, ohjeet autojen parkkeeraamisesta sekä
omat yhteystietosi. Myös lyhyet ajo-ohjeet eri suunnista on hyvä liittää mukaan, mikäli mahdollista.
Vahvistuskirjeet lähetetään sähköpostitse.
Kilpailurata tulee pystyttää sääntöjen mukaisesti. Tuomarit huolehtivat kilpailu- ja
lämmittelyratojen pystyttämisestä sekä toimivuudesta. Esteisiin kannattaa merkitä sinitarralla tai
teipillä ylimpien puomien paikat, jotta vältetään esteidenkorjaajien tekemät virheet radan
korjaamisessa. Jos esteessä on erivärisiä puomeja, tulee ylimmäisen niistä olla aina
samanvärinen. Kilpailijoita olisi hyvä kannustaa esteiden korjaamiseen, jotta kilpailu etenisi
sujuvasti.
Kilpailurata on suuremman yleisön omaavissa kilpailuissa suositeltavaa aidata, jotta yleisö ei
oleskele liian lähellä rataa. Kilpailun aikana kilpailuaitauksen sisäpuolella tulisi olla vain hyppypari,
tuomari ja muita toimihenkilöitä.
Informoi kilpailijoita mahdollisimman paljon kilpailupäivän aikana, jotta kaikki tietäisivät hyvin
mitä on ohjelmassa milläkin hetkellä. Tarvittavia kuulutuksia ovat esimerkiksi kilpailupäivän
aloittaminen ja tuomarien tauko. Kilpailun päätteeksi pyydä ihmisiä huolehtimaan omat roskansa
pois ja auttamaan siivouksessa ja esteiden kasaamisessa mahdollisimman paljon.
Mikäli huomaat kilpailupaikalla sairaan kanin tai hoidon laiminlyöntiä, kuten kanin ilman heinää tai
vettä, puutu asiaan välittömästi. Jos huomaat kilpailun aikana jotakin muuta askarruttavaa,
ilmoitathan tästä mahdollisimman pian joko tuomarille tai paikalla olevalle hallituksen jäsenelle.
Asia on helpompi useimmiten selvittää itse tapahtumapaikalla kuin myöhemmin ja näin ehkäistään
myös väärinkäsitysten syntymistä.

Kilpailun viralliseksi anominen
Jotta kilpailu hyväksytään viralliseksi, on se anottava Suomen Estekanit ry:ltä. Vain virallisista
kilpailuista voidaan laskea klassaus-pisteitä, voittoja tai Vuoden Hyppykani-pisteitä.
Anomus on lähetettävä viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen suunniteltua kilpailupäivää. Mitä
aikaisemmin kilpailupäivän anoo, sitä varmemmin saa juuri haluamansa päivän. Varsinkin kesäisin
kilpailupäivät varataan hyvissä ajoin. Anomus olisi suositeltavaa kirjoittaa valmiin kilpailukutsun
malliin, mutta myös vapaamuotoinen anomus käy. Lähetä kilpailumainos kilpailuvastaavalle
hyvissä ajoin, jotta se ehditään hyväksyä ja julkaista ajoissa.

Kilpailutulokset julkaistaan Suomen Estekanit ry:n kotisivuilla ja Facebookissa mahdollisimman
pian kilpailun jälkeen. Kilpailunjärjestäjä kirjoittaa tulokset puhtaaksi ja julkaisee ne yhdistyksen

virallisessa tulosryhmässä Facebookissa, ja toimittaa ne samalla myös webmasterille (Iina
Lahdelle, sähköposti: iina.lahti99@gmail.com), joka julkaisee ne kotisivuilla. Paperiset tuloslistat
tulee toimittaa Anna-Mari Vuoriselle mahdollisimman nopeasti kilpailun jälkeen.
Esimerkki kilpailukutsusta:
Suomen Estekanit ry järjestää virallisen kilpailun X-paikassa 00.00.2016!
Paikkana on Paikka X osoitteessa Osoite, 00000 postitoimipaikka.
Kilpailuluokat:
- Esimerkki (arv. lk. x)
- Esimerkki (arv. lk. x)
Luokat hypätään yllämainitussa järjestyksessä ja ensimmäinen luokka aloitetaan kello 10.00.
Luokan arvosteluluokka on ilmoitettu suluissa, mutta arvosteluluokkamuutokset ovat mahdollisia.
Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumiset, joista on käytävä ilmi kilpailupaikka ja -aika (otsikossa), osallistumisluokat,
kanin virallinen nimi sekä omistajan/mahdollisen toisen ohjaajan yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite) on lähetettävä ke 10.6. mennessä osoitteeseen
xxxx@suomenestekanit.net
Hinnat:
- SEK:n jäsenille saman omistajan ensimmäiset viisi kania 3e/kani/luokka, loput kanit
2e/kani/luokka
- Ei-jäsenille 4e/kani/luokka
- Luokan ulkopuoliset 1e/kani/luokka
Maksut tulee suorittaa viimeiseen ilmoittautumispäivään (00.00.) mennessä Suomen Estekanit
ry:n
tilille FI57 5724 1120 0677 33, viitteeksi xxxx. Kuitti suoritetusta kilpailumaksusta on
lähetettävä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä sähköpostitse tai postitse. Muistathan
mainita ilmoittautumisen yhteydessä oletko Suomen Estekanit ry:n jäsen.
Muuta:
Tähän voi laittaa informaatiota esimerkiksi kulkuyhteyksistä ja lähimmästä kaupasta (vesipiste +
wc, jos eivät sijaitse kilpailupaikalla).
Kaikilla kaneilla tulee olla koko päivän ajan heinää ja vettä tarjolla. (Mikäli kilpailupaikka on ulkona
maininta Muistathan suojata itsesi ja kanisi niin auringolta kuin sateeltakin.)
Vastuuhenkilö:
Oma nimi / Puhelinnumero / Sähköpostiosoite
TERVETULOA!
HUOM! Älä lisää päivämääriin ylimääräisiä nollia (1.1.2015, ei 01.01.2015).

