
LAKEUDEN AGILITYURHEILIJAT RY
KISAKIRJE / Rally-toko

Tervetuloa Lagun kisoihin!

TUOMARIT JA KOETOIMITSIJAT
Kisojen tuomari- ja koetoimitsijatiedot löydät
erillisestä tapahtumakohtaisesta aikataulusta.

KILPAILUPAIKKA JA AJO-OHJE
Kilpailupaikkana on keinonurmipohjainen PrimaDog
Areena Bullerintie 40, Seinäjoki
Halli sijaitsee asuinalueella, joten koirat on pidettävä
kytkettynä kisapaikan ympäristössä. Ulkoiluta koirasi
niin, ettei ”vahinkoja” satu hallissa. Siivoa koirasi
jätökset sisällä ja ulkona. Jätössakko hallissa on 5€
ja vahingon sattuessa sen voi suorittaa MobilePaylla
(ohje löytyy hallin seinältä). Kisapaikalta löytyy
sisävessat, vesipiste ja buffet, maksuvälineenä
pankkikortti ja MobilePay.

ILMOITTAUTUMISPISTE aukeaa tunti ennen
ensimmäisen rataantutustumisen alkua. Ilmoittaudu
viimeistään 30 minuuttia ennen luokkasi arvioitua
alkamisaikaa. Mikäli varmennettua kilpailukirjaa ei
vielä ole, ilmoittaudu viimeistään 45 min ennen.
Kilpailukirjan voi ostaa kisapaikalta ( 4€).
Kilpailukirjat varmennetaan ennen
rataantutustumisen alkua. Varmentamisen
yhteydessä koira mitataan ja sen tunnistusmerkintä
tarkastetaan.

OTA MUKAAN rokotustodistus, rekisteri- tai
omistajatodistus, Kennelliiton kilpailukirja (myynnissä
4 €/kpl), sääntöjen mukainen panta/valjaat ja hihna,
vesikuppi, kakkapusseja (saa myös kisapaikalta) ja
iloinen mieli.

TUNNISTUSMERKINTÄ, ROKOTUKSET,
ANTIDOPING
Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla
tunnistusmerkittyjä ja voimassa olevien määräysten
mukaisesti rokotettuja. Kilpailussa noudatetaan
SKL:n antidoping- ja rokotussääntöjä sekä
Kennelliiton hyväksymiä rally-tokosääntöjä ja
kilpailuohjeita.

TIEDUSTELUT JA POISSAOLOILMOITUKSET
Koetoimitsijalle etukäteen sähköpostitse tai
kisapäivänä tekstiviestillä. Koetoimitsijan
yhteystiedot tapahtumakohtaisessa
aikataulukirjeessä jonka saat sähköpostitse sekä
löydät sivulta https://lagu.fi/rallytoko/.

JUOKSU- JA LÄÄKÄRINTODISTUKSET
Juoksu- ja lääkärintodistukset (ilmoita poissaolo
koetoimitsijalle) osallistumismaksun palauttamista varten
kolmen arkipäivän kuluessa osoitteeseen
rahastonhoitaja@lagu.fi.Täytä tätä varten
kotisivuiltamme (https://lagu.fi/rallytoko/) löytyvä lomake
palautuksesta. Kisamaksupalautuksista joudumme
vähentämään pankkikuluja 2€.

LÄHTÖLISTAT tulevat kotisivuille viimeistään päivää
ennen kisoja:, https://lagu.fi/rallytoko/.

RATAANTUTUSTUMISAJAT
ovat arvioituja aikoja. Olethan paikalla hyvissä ajoin
– aikataulua voidaan aikaistaa enintään ½ tuntia.
Arvioitu aikataulu julkaistaan tapahtumakohtaisessa
aikataulussa.

PALKINTOJEN JAKO pidetään jokaisen luokan
päättymisen jälkeen. Kilpailukirjat jaetaan
palkintojenjaon yhteydessä. Tuomari allekirjoittaa
kaikki kirjat, minkä vuoksi niitä ei voida antaa takaisin
kesken luokat. Jos et voi jäädä odottamaan kirjaasi,
sovi koetoimitsijan kanssa kirjan lähetyksestä
(vastaanottaja maksaa postimaksut).

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kisan jälkeen tarkista, että kisakirjassa ja
arvostelulomakkeessa on oikeat merkinnät ja
tuomarin allekirjoitus! Puutteelliset merkinnät on
helpompi korjata heti paikanpäällä kuin myöhemmin.
Jos et halua tietojasi julkaistavan järjestävän
yhdistyksen nettisivuilla lähtölistan tai tulosten
yhteydessä, ilmoita siitä välittömästi koetoimitsijalle.

PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI
Seinäjoen pieneläinpäivystyksen hoitaa Evidensia,
p.0600-418823.

Tervetuloa kisaamaan Seinäjoelle!

https://koiraurheilukeskus.com/
https://koiraurheilukeskus.com/
https://www.fonecta.fi/kartat?lon=22.818587&lat=62.748894&z=15
https://lagu.fi/rallytoko/
mailto:rahastonhoitaja@lagu.fi
https://lagu.fi/rallytoko/
https://lagu.fi/rallytoko/

