KILPAILUKIRJE
Tervetuloa Kotkan Koiraystäväin Seura ry:n järjestämiin
kukkaiskisoihin 14.-15.5.2022!
Kilpailupaikka
Kotkan Koiraystäväin Seura ry:n halli, Kiilatie 10, 48400 Kotka. Halli on kivituhka pohjainen.
Hallissa lämpötila on likimain sama kuin sen hetkinen ulkolämpötila. Hallissa on sisävessat.
Buffassa myydään kahvia/teetä sekä muita juomia ja pientä purtavaa. Käteinen, pankkikortti ja
MobilePay käy maksuvälineiksi.

KORONATILANTEEN VUOKSI KISOISSA TOIMITAAN SEURAAVASTI
Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä. Huolehdi hyvästä
käsihygieniasta. Käsidesiä löytyy hallilta. Maskin käyttö on suositeltavaa.
Huomioithan, että jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu
tapahtumaan omalla vastuullaan. Tapahtuman järjestäjä, kilpailun toimihenkilöt
tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta koronaaltistumisesta tai koronaan sairastumisesta eivätkä näistä aiheutuvista
vahingoista.
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Ole paikalla hyvissä ajoin ennen oman luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Kukin rata
aloitetaan heti edellisen radan loputtua. TUTUSTUTHAN AIKATAULUUN HUOLELLA.
Huomioithan, että kilpailumaksu on oltava maksettuna ETUKÄTEEN ennen
kilpailupäivää.
Ota mukaan koirasi rokotustodistus, rekisterikirja (x-rotuiselta omistajatodistus),
mittaustodistus ja kilpailukirja. Kilpailupaikalla on myynnissä kilpailukirjoja (3 €)
Ilmoittaudu kisoissa ilmoittautumispisteeseen. Muista ilmoittaa etukäteen mikäli
ET PÄÄSE paikalle (ennen kisoja: kks.kilpailut@gmail.com, kisapäivänä
koetoimitsijalle).
Lahjakortit ja liikuntasetelit ja kilpailukirja jätetään ilmoittautumispisteeseen.
Kilpailukirjoille on omat laatikot.
Numeroita ei käytetä, seuraa kuulutusta ja sisäänheittäjää.
Kisoissa on palkintojen jako luokkien jälkeen. Tulokset kuulutetaan ja
ajantasainen tulosseuranta löytyy http://tolleri.net/tulospalvelu/

Aikataulut
Punaisella merkityt ajat ovat aloitusaikoja ja niitä ei aikaisteta - muut aloitusajat
ovat suuntaa antavia, muut radat alkavat edellisen päätyttyä.

Mittaus
Kilpailun yhteydessä mitataan vain ennakkoon mitattavaksi ilmoitetut kisaavat koirat.
Ennakkoon ilmoittautuneiden koirien mittaus alkaa sunnuntaina klo 9:30. Ole
paikalla ajoissa!
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Muistathan myös antidoping säännöt.
Jos osallistut kisaan juoksuisen nartun kanssa, käytä juoksusuojaa ja ilmoita asiasta
sisäänheittäjälle. Erillinen lähtöalusta on kisajärjestäjän puolesta. Juoksusuoja
poistetaan kisasuorituksen ajaksi. Hallissa saa olla juoksuinen narttu vain omalla
vuorollaan. Juoksuisen nartun hihnassa tulee olla punainen nauha.

Tuomarit ja vastaavat koetoimitsijat
Lauantaina ja sunnuntaina tuomarina toimii Johanna Nyberg.
Lauantai - VKT Asta Kaukoranta, puh. 044 540 4667
Sunnuntai - VKT Marjut Saarainen puh. 044 0731078
Kilpailupäivänä päivystävän eläinlääkärin numero on 0600 144 99

Peruutukset
Palautamme kilpailumaksun kokonaisuudessaan, mikäli osallistuja joutuu jättämään osallistumisen
väliin koronavirustartuntaan viittaavien oireiden vuoksi. Emme edellytä tässä tilanteessa
poissaolosta lääkärintodistusta.
Ilmoitathan mahdollisista poisjäänneistä vastaavalle koetoimitsijalle tekstiviestillä. Palautukseen
oikeutetut kisoista pois jäävät voivat lähettää tilinumeronsa kisojen VKT:lle osoitteeseen
kks.kilpailut@gmail.com viimeistään 7 vrk kisojen päätyttyä.

Menestyksekästä kilpailupäivää!
Kotkan Koiraystäväin Seura ry
Koiria ulkoiluttaessa on hyvä suoda hallin lähellä oleville asukkailla kotirauha. Pidäthän
koirasi kytkettynä, äläkä ulkoiluta sitä auringon osoittamalla asuinalueen lähistöllä.

