
 
 
 

TERVETULOA KIRKKONUMMEN KENNELKERHO RY:N JÄRJESTÄMIIN 

RALLY-TOKOKILPAILUIHIN SUNNUNTAINA 6.10.2019 

 

Kilpailun ylituomarina toimii Anna Klingenberg 

Vastaavana koetoimitsijana toimii Tuula Andersson 

Kilpailupaikka on KKK-Halli osoitteessa Vuohimäentie 74, 02460 Kantvik. Hallin edessä on hyvin parkkitilaa. 

https://www.google.fi/maps/place/KKK-

Halli+Oy/@60.1053881,24.3756817,17z/data=!4m5!3m4!1s0x468d92026c4ddfeb:0x2e0d42d56d992db2!8

m2!3d60.1053881!4d24.3778704?hl=fi&authuser=0 

 

Hallin pohja on kivi-/soratuhkapohjainen ja halli on siten tähän vuodenaikaan viileä. Varaa siis riittävästi 

vaatetta ja lämpimät jalkineet. Hallissa on tilaa oleskeluun ja koirahäkeille. 

 

Huomioithan, että jos koirasi on kovaääninen, on sen parempi odotella vuoroaan ulkona, ettei se häiritse 

muiden koirakoiden suorituksia. Koirat on pidettävä kehän ulkopuolella hallissa ja kilpailupaikalla 

kytkettynä. Koirien jätökset ja muut roskat on ehdottomasti korjattava hallin ympäristöstä sekä 

parkkipaikalta roskikseen! 

 

Koepaikalla on lämmin kahvio, josta voi osaa käteisellä kahvia/teetä ja pientä välipalaa. Hallilta löytyy myös 

lämpimät wc-tilat. Huomioithan, että kanttiiniin ja wc-tiloihin ei saa viedä koiria! 

 

ARVIOITU AIKATAULU 

 

LUOKKA   Rataan tutustuminen alkaa 

MES   10.00 

VOI   11.15 

AVO   12.30 

ALO1   13.10 

ALO2   13.25 
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Lähtölistat lähetetään keskiviikkoon 2.10.2109 mennessä. Ajantasainen lähtöjärjestys on aina hyvä 

tarkistaa kilpailupaikalla. Lähtöjärjestys ja ratapiirrokset löytyvät myös hallin seinältä. 

 

Ilmoittauduthan vähintään 30 minuuttia ennen omaa rataantutustumisaikaa. 

Jokainen kilpailukirja tulee varmentaa rally-tokon ylituomarin toimesta. Varmennuksessa on oltava mukana 

koiran rekisteritodistus. Koiran mikrosiru tarkistetaan ja säkäkorkeus mitataan. Tarkastus vie aikaa, joten 

välttääksesi myöhästymisen, tule ajoissa paikalle. Mielellään 45 minuuttia aikaisemmin, jotta sinulla on 

tarpeeksi aikaa kisakirjan täyttämiseen, sirutarkistukseen sekä säkäkorkeusmittaukseen. 

 

MUISTA OTTAA KILPAILUPÄIVÄNÄ MUKAAN: 

- Koira 

- Koiran rekisteri- ja rokotustodistus 

- Kilpailukirja 

- Jos sinulla ei ole vielä kilpailukirjaa, voit ostaa sellaisen kisapaikalta hintaan 3,00 euroa. Varaathan 

mielellään tasarahan. 

- Tavallinen hihna ja kaulain tai valjaat, joissa hihna kiinnittyy koiran selkään. Kuristavat kaulaimet, 

ketjukaulaimet ja vedonestovaljaat ovat kiellettyjä. 

- Koiralle vesikuppi ja vettä 

- Koiralle palkaksi herkut ja/tai lelut 

 

Ilmoita mahdollisesta luokanvaihdosta, tai mikäli et pääse paikalle, vastaavalle koetoimitsijalle ennen 

kisapäivää sähköpostitse tuula.a.andersson@gmail.com. Kisapäivänä yhteydenotot ainoastaan puhelimitse 

0407532666. 

 

Peruutukset: Kilpailumaksu (-3,00 €) palautetaan osallistujalle koiran tai ohjaajan sairastuessa vain 

lääkärintodistusta vastaan. Juoksusta toivomme 2 täysi-ikäisen henkilön allekirjoittaman todistuksen. 

Todistukset tulee lähettää sähköpostitse tuula.a.andersson@gmail.com viimeistään 13.10.2019. Laita 

palautuspyynnön mukaan myös tilinumerosi nopeuttamaan rahastonhoitajamme työtä. 

 

Päivystävä eläinlääkäri: 

Pieneläinklinikka Veterica, Vanha Rantatie 214, 02400 Kirkkonummi, puh. 050 534 4004. 

 

Kilpailussa noudatamme Suomen Kennelliiton antidopingsääntöjä sekä rally-tokosääntöjä ja kilpailuohjeita. 

Muistathan tarkistaa, että koirasi on rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Huomioithan myös 

antidoping-säännöt. Koirien tunnistusmerkintöjä tarkastetaan pistokokein kisapaikalla. 

 

TERVETULOA KISAAMAAN KIRKKONUMMELLE! 

 

KIRKKONUMMEN KENNELKERHO RY 
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