
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Mikäli sinut on merkattu ilmoittautumiseen, olet vastuussa sen pystytyksestä, ja mikäli et ole paikalla koko 
päivää, kerrot jatkajalle mistä mikäkin löytyy. Ilmoittautumisen tulee olla pystyssä vähintään tuntia ennen 
ensimmäisen rataan tutustumisen alkua. 
 
Aseta numeroliivit sopiviin pinkkoihin niin että ne ovat nopeasti haettavissa (mikäli ne ovat kisoissa käytössä). 
 
Kisojen tekijällä on tulostetut ilmoittautumislistat. Ne on ohjaajan sukunimen mukaan järjestetty (lähtölistat 
erikseen kisa-alueella), tietysti taso- ja säkäluokittain. Kun koirakko ilmoittautuu, pyydä siis luokka, ja ohjaajan 
nimi. Laita raksi ”paikalla” kohtaan. Näet listasta montako starttia koira ottaa viikonlopun aikana (kerro se 
mieluiten ääneen, niin ei tule yllätyksiä). Merkkaa post-it lipareeseen koiran selkeästi kisanumero, ja sen alle 
ratojen kirjaimet. Liimaa lipare kisakirjan väliin, ja aseta kirja heti numerojärjestykseen pieneen puiseen 
laatikkoon. 
 
Anna koirakolle numeroliivi. On olemassa lista jossa on merkattuna kaikki ne liivit joita ei ole olemassa. Mikäli 
liiviä ei löydy, anna pahvilipuke, johon kirjoitat koirakon numeron. Ohjeista ohjaajaa kiinnittämään se selkään 
radan ajaksi, ja mikäli mahdollista näyttämään sitä vielä kisakirjaa hakiessa. 
Kun kisaaja tulee hakemaan kisakirjaansa takaisin, sitä ei saa luovuttaa ilman että ohjaaja antaa liivin 
vaihdossa. Perimme 15€ hukkuneesta liivistä. Lähetämme laskun perässä jos ei ole antaa käteistä takaisin. 
Merkkaa siis johonkin ohjaajan nimi ylös. Listasta näet jos liiviä ei ole olemassa. 
Palautetut liivit heitetään erikseen laatikkoon/pussiin. 
 
Tehtäväsi on seurata aikataulua. Ennen rataan tutustumista toimisto haluaa tietää mitkä koirakot ovat poissa 
(puuttuvat raksit). Pelkät kisanumerot riittävät. 
Sinun tulee myös viedä toimistoon kisakirjat, niiltä luokilta joiden rataan tutustuminen lähestyy. Koirakoita on 
ohjeistettu ilmoittautumaan viimeistään 30min ennen rataan tutustumista. 
 
1-luokissa ensimmäistä kertaa kisaavia on ohjeistettu tulemaan ilmopisteeseen 45min ennen kisan alkua. He 
saavat ostaa kisakirjoja hintaan 3e. Kutsu tuomari paikalle. Tuomari tarvitsee säkämitan (metallinen), sekä 
sirunlukijan (valkoisessa pahvilaatikossa). 
 
Ohjaajanmuutoksissa ohjaa kisaaja toimistolle (kiireessä), tai ota lapulle ylös koiran kisanumero, luokka ja 
uuden ohjaajan lisenssinumero. Ja vie itse lappu toimistoon. 
 
MAKSUT 
14€/startti. Kolmas jne. startti (myös samasta taloudesta) 12€. 
KAS:ia edustavat 7€ /startti 
Ohjaajan kohdalle on merkattu jos maksuissa on ollut jotain häiriöitä. 
Häntä on yritetty tavoittaa sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen, jos maksuja on maksettu liian vähän. 
Ohjaaja esittää maksukuitin jossa on maksettu tilille FI8446002020095016 ylimääräiset maksut. Mikäli 
dokumentteja/käteistä ei ole antaa, ota yhteyttä toimistoon. 
 
Ilmaiskisa ei ole rahan arvoinen, sillä vain saa yhden ilmaisen startin. Vaikka ilmolistoihin onkin merkattu 
rahasumma, lasket nopeasti päässä montako ilmaiskisaa ohjaajan on annettava. 
Tarkista ilmaiskisalapun takaa ohjaajan nimi, sillä ilmaiskisat ovat henkilökohtaisia. Ilmaiskisa on voimassa 
vuoden, joten tarkasta myös päivämäärä. 
 
 



PALKINNOT 
Edelleen seurataan aikatauluja. Yleensä palkintojenjako on sitten kun kukin tasoluokka on saatu päätökseen. 
Eli kun kaikki ykköset ovat päivän saaneet päätökseen, käy sanomassa kuuluttajalle että ilmoittaa 
palkintojenjaosta. 
Laita sijoituskyltit paikalleen, ja palkinnot valmiiksi. Ojenna tuomarille ruusuke + lahjakortti kerrallaan 
palkintoja. Kuuluttaja kertoo. 
1 = 12e lahjakortti + punainen ruusuke 
2 = 10e lahjakortti + sininen ruusuke 
3 = 8e lahjakortti + keltainen ruusuke 
Lisäksi mahdolliset SERT ruusukkeet ja sponsorilahjat. Ja mikäli tuomari ei enää päivän aikana tuomaroi, 
häntä muistetaan tuomarinlahjalla palkintojenjaon jälkeen. 
 
Kisaaja saa vaihtaa lahjakortin ilmaiskisaan. Merkkaa kisan taakse ohjaajan nimi, ja etupuolelle päivämäärä 
(kisapäivä). Kisa on voimassa vuoden. 12e lahjakortin voi vaihtaa pokaaliin.  
HUOM! Muista merkitä lahjakorttien vaihtamiset ylös (ilmaiskisakansiossa on valmiina kaavakkeita 
”Lahjakorttien vaihto ilmaiskisoihin” ja ”Lahjakorttien vaihto pokaaleihin”)  
Ruusukkeen saa vaihtaa kanttiinissa suklaapatukkaan. 
 
Muista aina hymyillä ja auttaa kisaajia mahdollisuuksien mukaan. 


