Tervetuloa Oulun Seudun KAS ry:n järjestämään
rally-tokokilpailuun!
Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa kilpailemaan Ouluun lauantaina 29.10.2022.
Tuomarina kilpailussa toimii Heli Kelhälä ja vastaavana koetoimitsijana on Kaija Kajosmäki.
Kisapaikkana on KAS ry:n Alasintien tekonurmipohjainen puolilämmin halli. Hallin osoite on
Alasintie 1. Huomioi, että käynti hallin pihaan on Rautatienkadun puolelta, lähimpänä
junarataa olevasta portista. Halli sijaitsee pihan perällä ja sisäänkäynti halliin on
lastauslaiturilta. Lisätietoa kilpailupaikasta löydät kisakirjeen lopusta.
Ilmoittautuminen kisaan on sisällä hallissa. Jos tarvitset kisakirjaa, sen saa
ilmoittautumispisteestä (3€, varaa tasaraha). Ennen kokeen alkamista täytä kisakirjaan
tarvittavat tiedot. Tuomari mittaa koiran ja varmentaa kisakirjan vielä ennen kilpailua.
Olethan paikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkamista. Muista ottaa koirasi
paperit sekä rokotustodistus mukaan. Jos kilpailet ensimmäistä kertaa, eikä kisakirjaasi ole
vielä varmennettu, ilmoittaudu 45 minuuttia ennen kilpailuluokkasi arvioitua rataan
tutustumista.
Rajallisen tilan vuoksi halliin voi saapua neljä koirakkoa odottamaan omaa suoritusvuoroa
odotuskarsinoihin ja hallista poistutaan oman suoritusvuoron jälkeen. Samasta syystä
toivomme, ettei turistikoiria tuotaisi paikalle.
Ylituomari: Heli Kelhälä
Vastaava koetoimitsija: Kaija Kajosmäki 0407064920
Järjestäjien sähköposti: rallytoko.kas@gmail.com

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 panta-talutinyhdistelmää,
noutajatalutinta tai kelatalutinta ei saa myöskään käyttää.

Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokotettu ja tunnusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru)
Suomen Kennelliiton voimassa olevien määräysten mukaisesti. Huomioithan myös
antidoping-säännöt.
Ajantasaiset säännöt löytyvät täältä:
kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-ohje-laakeaineista-ja-niiden-varoajoista-laakeohje
Kilpailun ulkopuolisia ei oteta mittaukseen. Järjestäjillä on velvollisuus kerätä tapahtumassa
paikalla olevien henkilöiden yhteystiedot. Listaa säilytetään 6 kk tapahtuman jälkeen.

Kilpailun aikataulu
Alla olevasta taulukosta käy ilmi kilpailun aikataulu, jota voidaan aikaistaa enintään puolella
tunnilla. Ajat ovat rataantutustumisten alkamisaikoja. 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
sähköpostitse kilpailun järjestäjälle tai kisapäivänä vastaavalle koetoimitsijalle.

pikaisesti

Osallistumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa (myös kennelyskä) tai
koiran juoksun alkaessa. KAS ry:n maksunpalautuksen käsittelykulut ovat 3€.
Tarvitsemme ilmoittautumismaksun palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset.
Kennelyskä tapauksessa riittää omistajan ilmoitus. Mikäli talouden muilla koirilla on ollut
kennelyskää, tulee perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon karenssia!

Kilpailumaksun palautukseen oikeuttavan lääkärintodistuksen voi toimittaa sähköisesti
maksupalautuslomakkeella, joka löytyy yhdistyksen kotisivuilta (www.oulunseudunkas.fi).
Lomakkeen yhteydessä voi lähettää myös liitteet. Maksupalautuslomake löytyy etusivulta
yläpalkista lomakkeet-kohdan alta.
Todistuksen voi toimittaa myös vastaavalle koetoimitsijalle kisapaikalle tai seitsemän (7)
päivän
kuluessa
yhdistyksen
rahastonhoitajalle
sähköpostitse
osoitteeseen
rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi.

Kilpailupaikka
Kilpailupaikka sijaitsee osoitteessa Alasintie 1, Oulu. Käynti halliin on Rautatienkadun
puoleiselta sivulta. Halli on puolilämmin, entinen varastotila, jossa on 55mm
kumirouhetäytteinen tekonurmipohja.
Hallissa on WC ja keittiönurkkaus (2 vesipistettä).
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!

