Lakeuden Kennelkerho ry / KISAKIRJE 30.07.2020

TERVETULOA KISAAMAAN
LAPUALLE 30.07.2020!
Saavu paikalle vähintään puoli tuntia ennen
ensimmäistä starttiasi ja viimeistään 60 min
ennen, jos koirasi kilpailee ensimmäistä
kertaa (koirallasi ei ole varmennettua
säkäluokkaa, eikä tuloskirjaa). Mittaus
aloitetaan klo 16.30.
Kilpailujärjestys on 1ABC. Säkäluokkajärjestys
xS, S, M, sL, L kaikilla radoilla. Kilpailujen
tuomarina toimii Hilpi Yli-Jaskari ja vastaavana
koetoimitsijana Heli Rinta-Rasula
heli.rintarasula@gmail.com, 0503103206.
Lähtölistat julkaistaan nettisivuilla osoitteessa
www.lakeudenkennelkerho.fi sekä
kilpailupaikalla.
Kilpailupaikka on Lakken kivituhkapohjainen
kenttä, osoite Ravitie, Lapua. Kenttä sijaitsee
Lapuan Raviradan vieressä (google maps:
Ravirata, Lapua). Etelästä Seinäjoelta ja
pohjoisesta valtatie 19:ltä Shellin risteyksestä
Huhtalantietä pitkin ja siitä vasemmalle
(risteyksessä Ravirata-opasviitta) Kurjentien
kautta Ravitielle. Kilpailupaikan läheisyydessä
on hyvät ulkoilutusmaastot, kerää koirasi
jätökset roskiin (kakkapusseja löytyy
kisatoimistosta ja kentän reunalta, samoin
roskiksia). Paikalla ei ole buffettia
korona-säännöksistä johtuen. Käytössä on wc:t
ja juokseva vesi.
Kisapaikalla on nähtävillä lähtölista, josta voit
tarkistaa viimeisimmätkin muutokset.
Huomioithan, että kilpailuja voidaan aikaistaa
puolella tunnilla arvioidusta aikataulusta, joten
ole ajoissa paikalla. Kilpailevien koirien tulee
olla rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä Suomen
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti sekä
koirakoiden tulee noudattaa

antidoping-säännöstöä. Lisätietoja
www.kennelliitto.fi
Muista ottaa mukaan MITTAUSTODISTUS
jos kilpailet pikkumini-/
pikkumaksiluokassa, ilman
mittaustodistusta et voi startata ko.
luokassa! Muihin luokkiin (S, M ja L) ei
mittaustodistusta tarvita. Ensimmäistä kertaa
kisaavat saavat mittauksen yhteydessä
väliaikaisen mittaustodistuksen. Olethan
muistanut ilmoittautua mittaukseen etukäteen
lomakkeella. Mittaus maksetaan paikanpäällä.
Hinta 10€, varaathan mielellään tasarahan.
Huolehtikaa, että kilpailukirja on esitäytetty
ennen mittaamista.
Muista myös kilpailukirja, rekisteri- ja
rokotustodistus ja voimassa oleva SAGI:n
lisenssi. Kilpailukirjan voit ostaa myös paikan
päältä 4€:lla.
Juoksunartut voivat osallistua kaikkiin luokkiin.
Juoksuhousuja pidetään kentän välittömässä
läheisyydessä (kisa-alueella) liikuttaessa ja ne
riisutaan juuri ennen lähtöpaikalle menoa.
Saat merkiksi juoksuista punaisen nauhan
ilmoittautumispisteestä, joka kiinnitetään koiran
hihnaan merkiksi muille. Juoksunartut
starttaavat normaalisti arvotulla
lähtöpaikallaan.
Mahdolliset poisjäännit ilmoitetaan ennen
kisapäivää 0503103206.(tekstiviesti) tai
sähköpostilla heli.rintarasula@gmail.com,
kilpailupäivänä vain puhelimella (txt tai
soitto). Kilpailumaksun palautukseen
oikeuttavat juoksu-, eläinlääkäri- ja
lääkärintodistukset tms. tulee postittaa viikon
kuluessa kilpailusta osoitteeseen:

Heli Rinta-Rasula, Kalliotie 4a, 60510
Hyllykallio tai sähköpostitse
laskutus@lakeudenkennelkerho.fi. Muista
laittaa mukaan myös tilinumerosi ja
palautettava summa sekä yhteystietosi.
Juoksutodistus voi olla vapaamuotoinen
kahden ei-perheenjäsenen allekirjoittama
todistus.
KILPAILUJEN AIKATAULU:
Kisapäivä starttaa klo 17.30,
ilmoittautumispiste avautuu klo 16:30.
Ilmoittautuminen: Muistathan pitää turvavälit
ja varata aikaa ilmoittautumiseen. Numeroita ei
käytetä. Kisakirjat kerätään normaalisti ja ne
ovat noudettavissa suoritusten kirjaamisen
jälkeen omatoimisesti. Ilmoittautuminen
tapahtuu katsomorakennuksessa ja kulku on
pihanpuoleisesta ovesta sisään ja raviradan
puoleisesta ulos. Älä oleile rakennuksen sisällä
turhaan.
Mittaus aloitetaan klo 16.30.
Huomaa erilainen tutustumisjärjestys.
xS&M tutustuvat samassa ryhmässä, sitten S, sL, L.

A-rata
Luokka,määrä Rt Klo

XS 5

17.30

S 11

17.35

M3

17.30

sL 18

17.40

L 10

17.45

B-rata
Luokka,määrä Rt Klo

XS, 5

19.20

S, 12

19.25

M, 4

19.20

sL, 19

19.30

L, 11

19.35

C-rata
Luokka,määrä Rt Klo

XS, 3

21.20

S, 14

21.25

M, 6

21.20

sL, 19

21.30

L, 10

21.35

Kisat loppuu n. 23.00

Palkintojen jakoa ei pidetä, vaan palkinnot
voit noutaa palkintopöydältä tulosten
virallistamisen jälkeen.

Sujuvia ratoja ja mukavaa kisapäivää!
Lakeuden kennelkerho ry

