
 

Tervetuloa Oulun Seudun KAS ry:n järjestämään rally-tokokilpailuun! 

Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa kilpailemaan Oulun Seudun KAS ry:n järjestämään rally-
tokokilpailuun lauantaina 8.2.2020. Kilpailut pidetään Limingantullissa KAS:in lämpimässä, 
kumirouhetäytteisessä tekonurmipohjaisessa hallissa, joka sijaitsee osoitteessa Alasintie 1, Oulu. 
Lisätietoa kilpailupaikasta löydät kisakirjeen lopusta. 
 
Ylituomari: Heli Kelhälä 
Vastaavat koetoimitsijat: MES & VOI: Anna Nikkilä, p. 050-4868131,  
      ALO & AVO: Sirpa Suvanto, p. 040-5445562  
Järjestäjien sähköposti: rallytoko.kas@gmail.com 
 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru) 
Suomen Kennelliiton voimassa olevien määräysten mukaisesti. Huomioithan myös antidoping-
säännöt. Ilmoittaudu koepaikalla viimeistään puoli tuntia ennen kilpailuluokkasi arvioitua rataan 
tutustumista.  
 
Kilpaillessasi ensimmäistä kertaa tai jos kilpailukirjaasi ei ole vielä varmennettu, ole paikalla 
viimeistään 45 minuuttia ennen omaa rataan tutustumista koirien mittauksen sekä kilpailukirjan 
varmennuksen takia. Kilpailukirjan voit ostaa ilmoittautumispisteestä hintaan 3€. 
 
Koiralla tulee olla kisasuorituksen aikana tavallinen, sileä kaulain tai valjaat. Vedonestovaljaita tai 
valjaita, joissa hihna kiinnitetään koiran rintaan, ei saa käyttää. Ketjukaulainta, puolikuristavaa tai 
kuristavaa kaulainta, kiinteää pantatalutinyhdistelmää, noutajatalutinta tai kelatalutinta ei saa 
myöskään käyttää. 
 
Kilpailun aikataulu 
 
Alla olevasta taulukosta käy ilmi kilpailun aikataulu, sitä voidaan aikaistaa enintään puolella tunnilla. 
Huomioithan tämän ja saavut kisapaikalle ajoissa. Lähtöluettelot ovat nähtävillä kilpailupaikalla. 
Kilpailussa käytetään numeroliivejä. Kilpailija saa kilpailukirjansa takaisin palautettua numeroliiviä 
vastaan. 
 

AIKA LUOKKA KOIRAKOITA 
10:00 MES 23 
12:35 VOI 7 
13:30 Tauko, ALO-koirien mittaaminen 
14:15 ALO 17 
15:45 AVO 13 
17:00 Kilpailujen arvioitu loppumisaika 

   
   Palkintojen jako jokaisen luokan jälkeen. 
 



 
 

Kokeesta poisjäänti 
 
Ilmoitathan luokkanousut ja kilpailusta poisjäännit mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse 
kilpailun järjestäjälle tai kisapäivänä vastaavalle koetoimitsijalle.  
 
Osallistumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa (myös kennelyskä) tai koiran 
juoksun alkaessa. KAS ry:n maksunpalautuksen käsittelykulut ovat 2€. 
 
Tarvitsemme ilmoittautumismaksun palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset ja kahden täysi-
ikäisen todistajan allekirjoittamat todistukset koiran juoksun alkamisesta. Myös 
kennelyskätapauksissa riittää kahden todistajan allekirjoittama todistus. Mikäli talouden muilla 
koirilla on ollut kennelyskää, tulee perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon karenssia! 
Todistajat eivät saa olla koiran omistajan tai ohjaajan perheenjäseniä.  
 
Kilpailumaksun palautukseen oikeuttava juoksu- tai lääkärintodistus tulee toimittaa joko 
kisapaikalle tai postitse viimeistään 24.2.2020 mennessä osoitteella Paula Vesteri, Herralantie 2 F 5, 
90420 Oulu / rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi. Kaikkiin maksupalautusanomuksiin tulee sisältyä 
varsinainen osallistumismaksun palautusanomus, josta käy ilmi mm. tilinumero, johon 
maksupalautus halutaan suoritettavan. Lomakkeet maksupalautuksia varten löytyvät osoitteesta 
http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut/ 

      
Kilpailupaikka 
 
Kilpailupaikka sijaitsee osoitteessa Alasintie 1, Oulu. Käynti halliin on Rautatienkadun puoleiselta 
sivulta. Halli on lämmin, entinen varastotila, jossa on 55mm kumirouhetäytteinen tekonurmipohja. 
Hallissa on WC, keittiönurkkaus ja erillinen odotustila koirien häkeille. Kilpailupaikalla on myös 
kanttiini, josta voi ostaa pientä purtavaa kisojen aikana. 
 
Koirien jätökset tulee siivota pois kulkureiteiltä. Koirat ulkoilutetaan hallin piha-alueen ulkopuolella. 
Piha-alueille, portin pieleen, rakennusten seiniin tai vastapäätä olevan kerrostalon pihalle koiria ei 
saa pissattaa. Ennen treenikentälle menoa on vaihdettava ulkokengät sisäkenkiin/ lenkkareihin 
eteistilassa. Tupakointi on kielletty hallin ovien ja lastaussillan edessä. Tupakointipaikka on 
pysäköintialueen reunassa. 
 

 
 
 

Toivotamme kaikille menestyksekästä kilpailupäivää! 


