Tervetuloa kisaamaan Kauhavalle!
Olet ilmoittautunut Kauhavalla pääsiäismaanantaina 22.04.2019 pidettävään Lakeuden Kennelkerho Ry:n järjestämään
rally-tokokilpailuun. Kisan tuomarina toimii Hannele Pirttimaa. Vastaavana koetoimitsijana toimii Heli Rinta-Rasula.

KISOJEN AIKATAULU:
TOIMISTO AVATAAN klo 9:15
MES rataantutustuminen klo 10.00-10.15 (18 Ohjaajaa, 25 koirakkoa)
MES-luokan palkintojenjako
VOI rataantutustuminen klo 12.10-12.25 (5 ohjaajaa, 5 koirakkoa)
VOI-luokan palkintojenjako
AVO rataantutustuminen klo 13.45-14.00 (15 ohjaajaa, 15 koirakkoa)
AVO-luokan palkintojenjako
ALO MITTAUS (ensimmäistä kertaa kilpaileville) 15.15 (3)
ALO rataantutustuminen klo 15.30-15.45 (15 ohjaajaa, 15 koirakkoa)
ALO-luokan palkintojenjako
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu toimistoon vähintään puolta tuntia ennen oman kilpailuluokkasi rataantutustumista, myös ensimmäistä
kertaa kisaavat. Kilpailua voidaan sääntöjen mukaan tarvittaessa aikaistaa 30min aikataulusta.
Ensimmäistä kertaa kisaavien koirien mittaus alkaa klo 15.15.
Ilmoittautuessasi tarvitset koirasi rekisteri- ja rokotustodistukset sekä kilpailukirjan.
Ensimmäistä kertaa rally-tokokilpailuun osallistuvat koirat mitataan ja niiden tunnistusmerkintä tarkistetaan
aikataulun mukaisesti. Ota mittaukseen mukaan kilpailukirja sekä rekisteritodistus. Kilpailukirjoja myydään myös
toimistossa 4€/kpl. Omistaja täyttää kilpailukirjaan koiran tiedot lukuun ottamatta säkäkorkeutta, tuomari täyttää
kyseisen kohdan!
Koiran tulee olla rekisteröity, tunnistusmerkitty ja rokotettu Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. Olethan
huomioinut, että vanhentuneet rokotukset on pitänyt uusia vähintään 21 vrk ennen kilpailua. Noudatamme SKL:n
Antidoping-säädöksiä.
KILPAILUPAIKKA:
Kilpailupaikkana toimii tekonurmipohjainen halli osoitteessa Sähkötie 1, Kauhava. (oikeanpuoleinen halli sähkötielle
käännyttäessä) Parkkipaikkoja on hyvin, mutta mikäli tuntuu ettet pihaan mahdu, voit ajaa myös tien toisella puolella
sijaitsevan hallin pihaan. Halli on puolilämmin, lämpötila n. 8-10C. Kerääthän koirasi jätökset hallin ympäristöstä!
Hallissa jätössakko 10€, vahingon sattuessa maksa sakko ilmoittautumispisteeseen.
Kulku halliin & radalle ison tien puoleisesta pikkuovesta.  Muualta sisäänkäyntiä ei ole, jotta taataan suoritusrauha
kisaavalle koirakolle.
Kilpailupaikalla on käytössä WC sekä buffetti, josta saa kahvia, teetä, virvokkeita sekä suolaista ja makeaa syötävää.
Varaathan mukaan käteistä.
Jos joudut perumaan osallistumisesi tai kilpailuluokkasi muuttuu, ilmoitathan siitä
mahdollisimman pian: helirintarasula@lakeudenkennelkerho.fi tai 050-3103206
(mielellään tekstiviesti). Eläinlääkäri-, lääkäri- ja juoksutodistukset sähköpostilla:
helirintarasula@lakeudenkennelkerho.fi 7vrk sisällä kilpailun päättymisestä.
Kokeen tiedustelut koepäivänä: Heli Rinta-Rasula/050-3103206.
Mukavaa kisapäivää toivottaen,
Heli Rinta-Rasula
Lakeuden Kennelkerho Ry

