Tervetuloa Oulun Seudun KAS ry:n järjestämään rally-tokokilpailuun!
Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa kilpailemaan Oulun Seudun KAS ry:n järjestämään
rally-tokokilpailuun sunnuntai 29.11.2020. Kilpailut pidetään Limingantullissa KAS:in lämpimässä,
kumirouhetäytteisessä tekonurmipohjaisessa hallissa, joka sijaitsee osoitteessa Alasintie 1, Oulu.
Lisätietoa kilpailupaikasta löydät kisakirjeen lopusta.
Ylituomari: Tytti Lintenhofer
Vastaavat koetoimitsija: Kaija Kaijosmäki puh 040 7064920
Järjestäjien sähköposti: rallytoko.kas@gmail.com
Korona Ohjeistus
Jokainen osallistuu kisaan omalla vastuulla.
Turhaa hallissa oleskelua tulisi välttää ja poistutaan paikalta oman luokan palkintojen jaon jälkeen.
Ethän tule flunssa oireisena paikalle. Tuomarilla on oikeus poistaa flunssan oireista kärsivä
paikalta.
Rataan tutustumisessa suositellaan käytettävän kasvosuojaimia. Radalla ei ole tarvitse käyttää
maskia.
Riskiryhmään kuuluvien ei suositella osallistuvan kisaan.
Pidetään 2m turvavälit.
Muistathan pitää huolta hyvästä käsihygieniasta. Vessasta löytyy käsisaippuaa ja vessasta ja
hallista
löytyy käsidesi pulloja.
Yskitään tarvittaessa hihaan.
Yleisöä ei ole toivota paikalla.
Toivomme kaikille onnistuneita ja turvallisia kisoja. Teethän oman osuutesi. Kiitos!
Jos yleisissä, alueellisesti määrätyissä koronasuosituksissa, tai julkaisussa ”rallytokon ohje
koronan aikana”, tapahtuu muutoksia, kilpailuun vaikuttavat muutokset ilmoitetaan erikseen
kaikille kilpailussa mukana oleville henkilöille ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.
Koirille ei ole omaa häkkialuetta (korona). Ainoastaan suorituksiin vamistautuville koirakoille on
tilaa hallissa.
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.

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€.
Kilpailun ulkopuolisia ei oteta mittaukseen. Järjestäjillä on velvollisuus kerätä tapahtumassa
paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot. Lista säilytetään 6 kk tapahtuman jälkeen

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 ei käytetä numeroliivejä.
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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 06.12.2020 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 ja keittiönurkkaus.
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!

