Tervetuloa koiratanssin
suomenmestaruuskilpailuihin
Ylöjärvelle lauantaina
27.10.2018
Kisapaikan osoite:
Koirakoutsiareena, Pinotie 2, Ylöjärvi
Tuomareina kilpailussa toimivat Mari Väänänen (ylituomari), Outi Tastula ja Hannele Parviainen.
Kilpailu pidetään tekonurmipohjaisessa hallissa. Kulku halliin TOKO 1 -ovesta (kts. oheinen kartta).
Hallista on varattu tilaa häkeille. Hallin lämpötila on noin +15 astetta.
Kilpailukehän koko on n. 16 X 16 metriä, kolme sivua rajautuu seiniin, tuomarit on sijoitettu
neljännelle.
Jos et ole vielä toimittanut esittelyä koirastasi, tai musiikkiasi, muistathan toimittaa molemmat
sähköpostilla 25.10.2018 mennessä osoitteeseen mimoza.vierikko@gmail.com.
Musiikki taltioidaan etukäteen tietokoneelle, josta se soitetaan.

Muista ottaa kilpailupäivänä mukaan:
Koiran rekisteri- ja rokotustodistus
Kilpailukirja
Tarvittaessa kisakirjaa varten varaa 3 €, mielellään tasaraha.
Käteistä rahaa kanttiiniostoksia varten! Myynnissä on makeaa ja suolaista purtavaa, sekä
tietenkin virvokkeita.
● Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee ilmoittautua kisapaikalla ilmoittautumispisteen aukioloaikana.
● Ilmoittautumisessa on oltava mukana koiran rekisteri- ja rokotustodistus sekä kilpailukirja.
● Puutteelliset rokotukset tai toimimaton mikrosiru eivät oikeuta maksupalautukseen.
● Kilpailu järjestetään tekonurmipohjaisessa hallissa. Koirat pidetään koepaikalla ja sen välittömässä
läheisyydessä kytkettynä.
● Koirien jätökset ja muut roskat on ehdottomasti korjattava ympäristöstä roskiksiin!!
● Päivystävä eläinlääkäri:
- Eläinlääkäriasema Status, puh. 0600 921 10
(1,84 €/min + pvm)
- Hattulan eläinsairaala, puh. 0600 304 010
(4 €/1.minuutti, sen jälkeen 3 €/minuutti)

Vastaava koetoimitsija: (tiedustelut ja peruutukset, myös kisapäivänä)
Mimoza Vierikko, mimoza.vierikko@gmail.com, puh. 040 754 2357

Arvioitu aikataulu
Ilmoittautumispiste avoinna klo 8:30 – 9:30
Avajaiset klo 9:30
Voittajaluokan koirien eläinlääkärintarkastus klo 10:00 – 11:00
FS & HTM ALO kehääntutustuminen klo 10:00
FS & HTM AVO kehääntutustuminen klo 10:00
FS VOI kehääntutustuminen klo 11:20
HTM VOI kehääntutustuminen klo 14:10
Juoksunarttu kehääntutustuminen klo 16:00
Palkintojenjako noin klo 17:00
Aikataulu on tiukahko, otathan muut huomioon ja keräät rekvisiitan mahdollisimman pian pois kehästä.
Jos koirallasi alkaa juoksu, ilmoitathan asiasta välittömästi vastaavalle koetoimitsijalle.
Pukuhuone sijaitsee luentotilassa hallin yläkerrassa.
WC-tilat sijaitsevat tokohallissa. Vessat ovat valitettavan lähellä kisakehää, joten toivomme että
vessoja käytetään vain silloin kun kehässä ei ole suorittavaa koirakkoa. Koirakoiden välissä vessaan
ehtii hyvin.
Ohjeistus eläinlääkärintarkastukseen.
Voittajaluokkaan osallistuvat koirat menevät eläinlääkärin tarkastukseen, alo- ja avo-luokkien koirat siis
eivät siihen osallistu. Tarkastus tehdään pikkuhallissa (kts. oheinen kartta). Pikkuhallissa edetään
myötäpäivään, jolloin koirat eivät joudu naamatusten. Annathan kaikille tilaa siirtyä ulko-ovesta sisään
ja ulos rauhassa.
Noudata tarkastuksessa eläinlääkäreiden ja avustajien ohjeita. KAIKKI koirat ovat kytkettyinä
tarkastuksessa. Koiraa saa palkata ja muuten auttaa tarkastuksen kuluessa, olethan siis koirasi
edunvalvoja sielläkin.
Tarkastus alkaa klo 10, ja sinne mennään numerojärjestyksessä. Tarvitset mukaasi koiran,
rekisteritodistuksen, rokotustodistuksen ja numerolapun. Lisäksi hieman kärsivällistä mieltä, sillä
tarkastukseen kuluu oma aikansa :)
Kilpailussa noudatamme Suomen Kennelliiton antidopingsääntöjä sekä Suomen Kennelliiton ja
Palveluskoiraliiton hyväksymiä kilpailusääntöjä ja -ohjeita. Muistathan tarkistaa, että koirasi on
rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Rokotusten voimassaolo tarkastetaan
ilmoittautumisen tai eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä.
Ajo-ohjeet löydät esimerkiksi Fonectasta tai Google Mapsista. Kaikki navigaattorit eivät opasta perille
hallin osoitteella Pinotie 2. Jos päädyt punatiilisen rakennuksen pihaan, olet väärässä paikassa. Kokeile
tällöin navigoida osoitteeseen Sorvitie 1, Ylöjärvi. Keltainen rakennus on oikea määränpää :)

Pysäköinti tapahtuu kuvassa hallin vasemmalla puolella olevalle parkkipaikalle, ethän jätä turhan
suuria välejä jotta kaikki mahtuvat :) Noudata ehdottomasti pysäköintikieltomerkkejä. Aloitetaan
parkkipaikan täyttäminen tien puoleisesta päädystä, eli siis kuvan alavasemmalta. Hallin seinustalle
pysäköinti on kielletty.

Kilpailua sponsoroivat:

