
 

Tervetuloa rally-tokon tuplakilpailuihin Hyvinkäälle 15.9.2018! 
 
TUOMARIT JA LUOKAT 
Kilpailu A:n tuomarina toimii Iiris Harju ja kilpailu B:n tuomarina toimii Hannele Pirttimaa 

 
KILPAILUPAIKKA 

Kilpailupaikkana on aidattu hiekkapohjainen kenttä Hyvinkäällä osoitteessa Pujottelutie 3. Kenttä on heti Pujottelutien 
alussa oikealla. Paikanpäällä on pieni buffetti ja wc:nä toimii bajamajat. Kentällä ei ole vesipistettä, joten ota riittävästi 
juomavettä mukaan itsellesi ja koirallesi. 
 
SIISTEYS JA PARKEERAUS 
Muistathan huolehtia alueen siisteydestä! Ilmoittautumispisteestä voit pyytää kakkapusseja. Koiria voi lenkittää läheisissä 
metsissä kytkettynä. Parkkipaikkoja on rajoitetusti kentän vieressä, lisää löytyy kun jatkat Pujottelutietä eteenpäin. 
Parkkialueet on merkitty P-merkillä. Kentän viereen on varattu rajattu alue omille häkeille. Aurinkoisella ilmalla huolehdi, 
että koirat eivät ole liian kuumassa autossa. 
Tupakointi on sallittu ainoastaan puomien ulkopuolella, ei kenttäalueella. Tupakantumppeja ei saa heittää 
maahan.  

 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautumispiste aukeaa klo 8.15. Ilmoittaudu ajoissa, viimeistään puoli tuntia (30 min) ennen oman rataan 
tutustumisryhmäsi alkua. Jos koirasi tarvitsee kisakirjan ja siihen tuomarin varmennuksen, tule paikalle 45 minuuttia 
ennen rataantutustumista. Kilpailukirjan voit ostaa paikan päältä (3€, varaathan tasarahan). Osallistuvan koiran tulee olla 
rekisteröity, tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaan. Tarkista, että rokotustodistukseen on merkitty 
rokotusten viimeinen voimassaolopäivä. Kilpailuissa noudatetaan voimassaolevia antidoping-sääntöjä (lisätiedot 
Kennelliiton sivuilta). Mikäli koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten tai epäselvän tunnistusmerkinnän 
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Rally-tokokilpailuihin ei voi osallistua juoksuisen nartun kanssa.   

 
LÄHTÖLISTAT JA AIKATAULUT 
Lähtölistat lähetetään kisaajille sähköpostitse 13.9. Lisäksi lähtölistat ovat nähtävillä Hyvinkään seudun Kennelkerhon 
nettisivuilla osoitteessa www.hskk.fi. Tarkista ajantasainen lähtölista kilpailupaikalla!  
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 

Ota mukaan rally-tokoon soveltuva kaulapanta tai valjaat sekä talutin. Koirien päästäminen irti harjoittelualueella on 
ehdottomasti kielletty. Otathan huomioon, että pienet aikataulumuutokset voivat olla mahdollisia. 
 
VASTAAVAT KOETOIMITSIJAT JA POISJÄÄNNIT 

Vastaavana koetoimitsijana A-radalla toimii Saija Laitinen ja B-radalla Sanna Pasma. Koetoimitsijat tunnistat oranssista 
huomioliivistä, muilla toimitsijoilla on päällään keltainen liivi. Mahdollisista poisjäänneistä tulee ilmoittaa ennen 
kilpailupäivää osoitteeseen hskk.pentu@gmail.com tai numeroon 046 - 540 7596. Kilpailupäivänä poisjäänneistä voi 
ilmoittaa soittamalla tai tekstiviestillä edellä mainittuun numeroon. Kisamaksun palauttamiseen oikeuttavat todistukset on 
lähetettävä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa kisojen päättymisestä. Tämän jälkeen tulleita 
maksupyyntöjä ei enää huomioida. 

 
 
AIKATAULUT 
 
A-KISA, Tuomari Iiris Harju 
Rataantutustuminen: 
ALO  (20 koiraa) klo 09.00 
AVO  (15 koiraa)   klo 11.00 
VOI  (7 koiraa) klo 12.45 
MES   (18 koiraa) klo 14.15 
 
 
B-KISA, Tuomari Hannele Pirttimaa 
Rataantutustuminen: 
ALO  (20 koiraa) klo 10.45 
AVO  (15 koiraa) klo 12.45 
VOI (6 koiraa) klo 14.45 
MES (19 koiraa) klo 16.15 
 
 

Oikein mukavaa kisapäivää toivottaa Hyvinkään seudun Kennelkerho 
 
Mukana menossa: 

http://www.hskk.fi/

