Tervetuloa Suomen Kromfohrländer ry:n rally-tokokilpailuihin
lauantaina 29.7.2017!
Kilpailu järjestetään Lempäälässä LeVeK ry:n hiekkakentällä osoitteessa Sotavallantie
173, Lempäälä. Tuomarina kilpailussa toimii Tiia Hämäläinen. Vastaava koetoimitsija
on Mirjami Kivihalme (puh. 040 515 7372).
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Tulethan ilmoittautumaan viimeistään puoli tuntia ennen rataantutustumistasi. Mikäli et
ole kisannut virallisissa rally-tokokisoissa tulee sinun vahvistaa koirasi kisakirja. Tule
silloin paikalle viimeistään 45 minuuttia ennen rataantutustumista! Paikalta voi ostaa
kisakirjan käteisellä hintaan 3 €/kpl. Muista ottaa mukaan rokotus- ja rekisteritodistus
(x-rotuiset: omistajatodistus) ja kisakirja. Kilpailuun osallistuvien koirien on oltava
tunnistusmerkittyjä ja Kennelliiton määräysten mukaan rokotettuja.
Tunnistusmerkinnät tarkastetaan kaikilta ensi kertaa kisaavilta. Muilta niitä tarkastetaan
pistokokein. Muistathan, että Kennelliiton säännön mukaan koira ei voi osallistua
kilpailuun, jos koiralta ei löydy tarkistuksessa tunnistusmerkintää. Ohjaajia ja koiria
sitovat antidoping-säännöt. Suomen Kromfohrländer ry julkaisee tulokset
verkkosivuillaan, jollei omistaja sitä kiellä.

Lähtölistat lähetetään sähköpostilla kilpailijoille viimeistään 28.7.2017. Tulostathan
lähtölistan mukaasi. Kisapaikalla on nähtävillä ajantasainen lähtölista. Huomioi, että
kilpailun aikataulua voidaan aikaistaa. Länderimestaruuskisa käydään kilpailun lopuksi
noin klo 17.00.
Muistathan ottaa mukaan koiralle remmin, sääntöjen mukaisen pannan/valjaat,
kakkapusseja ja vettä. Kerääthän koirasi jätökset kentän laidoilta ja tien varresta, kiitos.
Paikalla on puffetti, josta voi ostaa pientä purtavaa käteisellä. Kentältä löytyy puucee.
Peruutukset ja tiedustelut: rally@kromfohrlander.fi, kisapäivänä ainoastaan
puhelimitse vastaava koetoimitsija Mirjami Kivihalme (puh. 040 515 7372).
Päivystävän kunnan eläinlääkärin numero on 060 030 4010. Evidensia Hattula on
avoinna 24h, puh. 020 1800820.
Juoksuiset nartut eivät voi osallistua kokeeseen. Osallistumismaksun palautukseen
oikeuttavat juoksu- ja lääkärintodistukset on postitettava viiden arkipäivän kuluessa
kisoista osoitteeseen: Virpi Mustiala, Tuiskukuja 10, 36220 Kangasala tai sähköpostilla
osoitteeseen rally@kromfohrlander.fi
Ajo-ohje: Moottoritietä Helsingistä tai Tampereelta päin tultaessa poiketaan liittymästä "Lempäälä
E", liittymä nro 34. Ajetaan kohti Lempäälän keskustaa noin 2 km ja käännytään oikealle viitan
"Ahtiala 3, Lastunen 2" kohdalta. Tämän jälkeen noin 250 m päässä käännytään oikealle
Sotavallantielle. Ajetaan noin 1,7 km, kerhotalo sijaitsee vasemmalla puolella tietä, juuri ennen
moottoritien ylimenevää siltaa.

Suomen Kromfohrländer ry toivottaa mukavaa kisapäivää kaikille!

