KILPAILUKIRJE
Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa kilpailemaan Oulun Seudun Kennel- ja
Agilityseura KAS ry:n järjestämään rally-tokokilpailuun lauantaina 29.7.2017. Samalla
kilpailut ovat Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin piirinmestaruuskilpailut. Mestaruus
kilpaillaan MES-luokassa, sekä joukkuekilpailuna.
Kilpailut pidetään Oulun Kuivasjärvellä hiekkapohjaisella harjoituskentällä osoitteessa
Ratsastuskentäntie 5. Ajo-ohje ym. tiedot löytyvät kilpailukirjeen lopusta.
Ylituomari: Heli Kelhälä
Vastaavana koetoimitsija: Tiina Huttula - 0503831640
Järjestäjien sähköposti: kilpailutmk@oulunseudunkas.fi
Päivystävä eläinlääkäri: Oulun Eläinkliniikka 08 554 5850 avoinna klo 9-17
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. Kilpailukirjan voit ostaa
ilmoittautumispisteestä hintaan 3€.
Ota kilpailuihin mukaan
• Rekisteritodistus (x-rotuisilla omistajatodistus)
• Rokotustodistus
• Kilpailukirja (Ensimmäistä kertaa kilpailevat voivat ostaa sen kilpailupaikalta)
• Vesikuppi ja vettä koiralle (Kilpailupaikalla ei ole vesipistettä)
KAS julkaisee tulokset kilpailun jälkeen nettisivuillaan. Halutessasi voit kieltää tietojen
julkaisemisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse järjestäjille.
PIIRINMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Kilpailun aikataulu:
LUOKKA

KOIRAKOITA

TUTUSTUMINEN

STARTTAA

ALO

21

10:00

10:15

ALO PALKINTOJEN JAKO
AVO

7

12:00

12:15

AVO PALKINTOJEN JAKO
VOI

5

13:10

13:25

VOI PALKINTOJEN JAKO
MES

19

14:30

14:45

MES & JOUKKUEET PALKINTOJEN JAKO noin 16:15

Kokeesta poisjäänti:
Ilmoitathan luokkanousut ja kilpailusta poisjäännit mahdollisimman pikaisesti
sähköpostitse kilpailujärjestäjälle 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.
Todistajat eivät saa olla koiran omistajan tai ohjaajan perheenjäseniä.
Lomakkeen ja tarvittavien liitteiden tulee olla lähetetty 7.8..2017 mennessä
osoitteeseen: Raili Karttunen, Hoikantie 9B 90500 Oulu
tai rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi. Emme ota todistuksia vastaan kilpailupaikalla.
TODISTUS KOIRAN KIIMASTA
KILPAILUN OSALLISTUMISMAKSUN PALAUTUSHAKEMUS

Kanttiinista voi ostaa pientä suolaista ja makeaa purtavaa sekä kylmää juotavaa.
Pururadan päädyssä on Bajamaja-wc.
Lähin vesipiste on hevostalleilla. Muistathan pyytää tallista luvan jos haet vettä!
Parkkipaikkana toimii kentän vieressä oleva maneesi, sekä maneesin vieressä oleva
parkkialue. Kävelymatkan päässä on hiihtäjien parkki, joka sijaitsee heti
Ratsuväentielle käännyttäessä oikealla. Pysäköithän autosi aina perältä päin
järjestyksessä mahdollisimman tiiviisti.

Autoa ei saa pysäköidä seuraaviin paikkoihin:
• Ratsastuskentäntien varteen.
• Hevostallien pihaan.
• Kuljetusfirman asfalttialueelle.
Muistathan kerätä koirasi jätökset pois lähialueelta - koirat eivät myöskään saa pissata
(tai kakata) kilpailukentän laidoille tai hallin nurkkiin, esim. nostaa jalkaa puisiin
väliaitoihin tms.
Menestyksekästä koepäivää kaikille!
Ajo-ohje
Ratsastuskentäntie 5, Kuivasjärvi, Oulu

Moottoritieltä nouse rampista 13 Raitotielle.
Aja 1,5km ja käänny vasemmalle Ratsuväentielle.
Tien päässä käänny vasemmalle Ratsastuskentäntielle.

