TERVETULOA RALLY-TOKOKILPAILUUN!

Lakeuden Kennelkerho Ry järjestää lauantaina 21.11.2020 rally-tokokilpailun.
Tuomarina kilpailussa toimii Fiia-Maria Kivioja, vastaava koetoimitsija Marjatta Ukonmäki.

TOIMISTO AVATAAN klo 9:00

ARVIOITU AIKATAULU
MESTARILUOKKA (18)
-Rataantutustuminen klo 10:00
VOITTAJA LUOKKA (8 )
-Rataantutustuminen klo 12:10
AVOINLUOKKA (8)
-Rataantutustuminen klo 13:45
ALOKASLUOKKA (26)
-Rataantutustuminen klo 15:10
HUOM!
Ensimmäistä kertaa kilpailevien mittaus ennen alokasluokan rataantutustumista!
Lähtölistat julkaistaan kisapaikalla!
OTA MUKAAN
-rokotus- ja rekisteritodistus
-kilpailukirja (myynnissä koepaikalla 4e/kpl, varaa tasaraha)
-sääntöjen mukainen panta /valjaat ja hihna, kakkapusseja.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu toimistoon vähintään puoli tuntia ennen oman kilpailuluokkasi rataantutustumista. Luokkasi
aloitusta voidaan aikaistaa enintään puoli tuntia.
Ilmoittautuessasi tarvitset koirasi rekisteri- ja rokotustodistukset sekä kilpailukirjan. Ensimmäistä kertaa
kilpailuun osallistuvat ilmoittautuvat viimeistään 45 min ennen ALOKASLUOKAN rataantutustumista.
Koirat mitataan ja tunnistusmerkintä tarkistetaan. Ota mittaukseen mukaan koiran kilpailukirja sekä
rekisteritodistus. Omistaja täyttää kilpailukirjaan koiran tiedot lukuunottamatta säkäkorkeutta, tuomari
täyttää kyseisen kohdan, tarkistaa tiedot ja varmentaa kilpailukirjan allekirjoituksellaan.

OSALLISTUMISOIKEUS
Osallistumisoikeus on tunnistusmerkityillä ja Suomen Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti
rokotetuilla koirilla. Olethan huomioinut, että vanhentuneet rokotukset on pitänyt uusia vähintään 21 vrk
ennen kilpailua. Noudatamme Kennelliiton antidoping –sääntöjä sekä virrallisia rallytokon koesääntöjä ja
kilpailuohjeita.

KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikkana toimii LAKIA-TALVIHALLI, puolilämmin kivituhkapohjainen halli, osoite Kuortaneentie 398,
Lapua. Google maps: Lakeuden kennelkerho ry Lakia halli.
Koirat on pidettävä alueella kytkettynä.
Kilpailupaikalla on wc ja vettä on saatavilla koirille. Paikalla ei ole kanttiinia.

POISJÄÄNNIT JA LUOKKAVAIHDOT
Ilmoita mahdollisesta peruuntumisesta tai luokanvaihdosta mahdollisimman pian puh. 044-5573160,
Marjatta Ukonmäki.
Eläinlääkäri-, lääkäri- ja juoksutodistukset sähköpostilla: heli.rintarasula@gmail.com
KORONA OHJEISTUS
Jokainen osallistuu kisaan omalla vastuulla.
Hallissa kerrallaan ainoastaan suorittava ja kaksi seuraavaa koirakkoa. Seuraavat odottavat vuoroaan
ulkona / autossa, joten huomioi vaatetus. Paikalta poistutaan oman luokan palkintojen jaon jälkeen.
Ethän tule flunssan oireisena paikalle. Tuomarilla on oikeus poistaa flunssan oireista kärsivä paikalta.
Rataan tutustumisessa suositellaan käytettävän kasvosuojaimia. Riskiryhmään kuuluvien ei
suositella osallistuvan kisaan.
Muistathan pitää hyvää huolta käsihygienista. Vessassa on käytettävissä saippua, kertakäyttöpyyhkeet ja
käsidesi. Käsidesipiste myös sisälle halliin tultaessa.
Pidetään 2m turvavälit.
Kokeen tiedustelut koepäivänä Marjatta Ukonmäki / 044-5573160.

Onnistuneita ja turvallisia kisoja!

