
 

 

  

 
 

 
Tervetuloa KemKon rally-tokokisoihin! 

 
 

Tervetuloa kilpailemaan Kemin Koiraharrastajien järjestämiin virallisiin rally-tokokisoihin. 
Kisat järjestetään lauantaina 7.3.2020. Tuomarina kisoissamme toimii Heli Kelhälä.  
 
Kisapaikka on keinonurmipohjainen halli, joka sijaitsee noin 3 km Kemin eteläpuolella, 
vanhan 4-tien varressa (tarkempi ajo-ohje kisakirjeen viimeisellä sivulla). Hallissa on läm-
mittimet, mutta ne pyritään pitämään pois päältä kisasuoritusten aikana. Hallin lämpötila 
on maksimissaan 10 astetta, joten pukeuduthan lämpimästi. 
 
Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään 30 minuuttia ennen kisaluokkasi rataantutustumisai-
kaa. Aikataulut löydät kisakirjeen toiselta sivulta. Aikataulussa mainittuja aloitusaikoja voi-
daan aikaistaa maksimissaan 30 minuuttia. 
 
Ilmoittautumiseen tarvitset koiran rekisteri- ja rokotustodistuksen sekä kilpailukirjan. Jos 
kisaat ensimmäistä kertaa ja koirasi tulee mitata, niin olethan ajoissa paikalla. Uusia kilpai-
lukirjoja voit ostaa myös kisapaikalta hintaan 3 euroa; maksu käteisellä ja mieluiten tasa-
rahalla.  
 
Kisojen tulokset pyritään päivittämään verkkoon reaaliaikaisesti (linkki online-tuloksiin tulee 
kotisivuillemme ennen kisapäivää). Palkintojenjako on aina jokaisen luokan päätyttyä.  
 
Ilmoitathan poisjäänneistä etukäteen hyvissä ajoin. Jos et voi osallistua koirasi louk-
kaantumisen, juoksujen tms. vuoksi, toimita lääkärintodistus tai juoksutodistus viimeistään 
8.3.2020 osoitteeseen: minttu.merivirta@gmail.com. Ilmoita myös tilinumero, jonne maksu 
palautetaan. 
 
Tiedustelut, ajo-ohjeet ja poisjäännit kisapäivän aikana:  
VKT Julia Nevalainen, puh. 046 559 9485. 
 
Muistathan myös ottaa koirallesi vettä ja juomakupin. Kisapaikalla ei ole vesipistettä. Kisa-
paikalla toimii kanttiini, josta löytyy pientä purtavaa kisaajille. Myös ulko-wc löytyy. 
 
Alustavat lähtölistat julkaistaan viimeistään torstaina 5.3. kotisivuillamme osoitteessa: 
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/rally-toko/. 
 
 



 

 

KISOJEN AIKATAULU: 
 
 
Lauantai 7.3.2020 
 
 
10.00 Mestariluokan rataantutustuminen 
10.15 MESTARILUOKKA (12) 
 
11.35 Voittajaluokan rataantutustuminen 
11.50 VOITTAJALUOKKA (6) 
 
12.55 Avoimen luokan rataantutustuminen 
13.10 AVOIN LUOKKA (11) 
 
Noin klo 14.00 ensimmäistä kertaa kilpailevien mittaus ja kisakirjojen varmennus 
 
14.15 Alokasluokan rataantutustuminen 
14.30 ALOKASLUOKKA (11) 
 
 



 

 

AJO-OHJEET KISAPAIKALLE: 
 
KemKon kenttä ja halli sijaitsevat vanhan 4-tien varrella, noin 3 km Kemin eteläpuolella, 
hotelli Yöpuun vieressä (Eteläntie 227).  
 
Etelästä tultaessa: nouse rampista 35, jossa lukee AJOS, VEITSILUOTO, PEURASAA-
RI, ja käänny risteyksestä oikealle ja seuraavasta taas oikealle. Pohjoisesta tultaessa: 
nouse rampista 35, jossa lukee AJOS, VEITSILUOTO, PEURASAARI, ja käänny risteyk-
sestä vasemmalle ja seuraavasta oikealle.  
 
Kentällemme käännytään samasta risteyksestä kuin hotelli Yöpuuhun. Hotellin pihaan 
kääntyessä kaarra heti vasemmalle kapeaa asfalttitietä pitkin. Kenttämme sijaitsee hotellin 
viereisen metsikön takana.  
 
HOX! Google Mapsista kenttämme/hallimme tarkka sijainti löytyy nimellä:  
”Kemin Koiraharrastajat ry:n koulutuskenttä”. 
 
 
 

 


