
        

 

Tervetuloa kilpailemaan Kemin Koiraharrastajien ja Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon järjestämiin 
virallisiin rally-tokokisoihin! Tiistaina 13.7. kisaavat alokasluokkalaiset sekä voittajaluokkalaiset, ja 
keskiviikkona 14.7. puolestaan vuorossa on avoin luokka ja mestariluokka. Tuomarina kisoissamme 
toimii Heli Kelhälä.  

Tämän kisakirjeen toisella sivulla on kisojen tarkemmat koronaohjeistukset. Luethan ne huolella, 
jotta saamme järjestettyä kisat terveysturvallisesti. 

Kisapaikkana on Kemin Koiraharrastajien hiekkapohjainen kenttä. Ajo-ohjeen kisapaikalle löydät 
tämän kisakirjeen viimeiseltä sivulta.   

Koska sääennusteiden mukaan kuumat kelit jatkuvat, niin muistathan myös ottaa koirallesi tarpeeksi 
vettä, sillä kisapaikalla ei ole vesipistettä. Auton voi parkkeerata hallin etureunalle tai hallin taakse, 
mutta kentälle johtavan tien varressa lienee koirien kannalta varjoisempia parkkipaikkoja. 

Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään 20 minuuttia ennen kisaluokkasi rataantutustumisaikaa. 
Aikataulut löydät kisakirjeen kolmannelta sivulta. Ilmoittautumiseen tarvitset koiran rekisteri- ja 
rokotustodistuksen sekä kilpailukirjan. Jos kisaat ensimmäistä kertaa ja koirasi tulee mitata, niin 
olethan ajoissa paikalla. Kilpailukirjoja voit ostaa kisapaikalta hintaan 3 euroa; maksu käteisellä ja 
tasarahalla.  

Lähtölistat julkaistaan viimeistään maanantaina 12.7. osoitteessa: 
https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/rally-toko/. Lähtölistat löytyvät myös kisapaikalta. 
Kisoissa ei käytetä numeroliivejä tai vastaavaa, joten huolehdithan, että olet paikalla oman 
lähtövuorosi aikana. 

Ilmoitathan poisjäänneistä etukäteen hyvissä ajoin. Sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle, ja jos perut 
osallistumisesi kilpailuun koronavirukseen viittaavien oireiden takia, niin palautamme 
osallistumismaksun myös siinä tapauksessa. Jos et voi osallistua koirasi loukkaantumisen, juoksujen 
tms. vuoksi, toimita lääkärintodistus tai juoksutodistus viimeistään 18.7.2021 osoitteeseen: 
kemko.rally@gmail.com. Ilmoita myös tilinumero, jonne maksu palautetaan.  

 

Tiedustelut, ajo-ohjeet ja poisjäännit kisapäivän aikana:  
VKT Minttu Merivirta, puh. 041 436 9016. 

 

  

https://keminkoiraharrastajat.com/kilpailut/rally-toko/


TÄRKEÄÄ!  
KORONAOHJEISTUKSET:  

Sekä kisajärjestäjät että osallistujat voivat yhteistyössä varmistaa, että kilpailu toteutuu 
koronaturvallisesti. Palveluskoiraliiton 29.4.2021 päivitetty ohjeistus koskien rally-tokokisojen 
järjestämistä löytyy osoitteesta: https://www.virkku.net/files/koronaohjeistus_lte/rallytoko-
ohje_koronan_aikana_29042021.pdf. 

Yleisesti ottaen kisapaikka on ulkona ja alueena laaja, joten turvavälit on mahdollista säilyttää. 
Maskipakkoa ei siis kisa-alueella ole, eli luotamme kisaajien noudattavan yleisiä THL:n ohjeistuksia. 
Luethan kuitenkin seuraavat ohjeet tarkasti: 

Ilmoittautuminen: 

• Ilmoittautumisen yhteydessä tulee käyttää kasvomaskia.  
• Muistetaan turvavälit, jos ilmoittautumisessa syntyy ruuhkaa. 
• Varaudu näyttämään ilmoittautumisen yhteydessä koiran rokotustodistus sekä 

luovuttamaan koiran kisakirja toimitsijalle. 
• Järjestäjillä on oltava käytössään kaikkien tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden 

yhteystiedot. Jos kisaavan koirakon lisäksi paikalle saapuu muita perheenjäseniä tms., niin 
tämä tulee ilmoittaa kisajärjestäjälle. Valmistaudu kirjoittamalla muiden mahdollisten 
paikallaolijoiden nimet, s-postiosoitteet ja puhelinnumerot paperille, joka tulee jättää 
kisajärjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Ensimmäistä kertaa kisaavien mittaus ja kisakirjojen varmennus: 

• Osta kisakirja ilmoittautumisen yhteydessä ja täytä se ennen kisakirjan varmennusta. On 
suositeltavaa, että otat mukaan oman mustekynän tätä varten. 

• Koiran mittausta ja kisakirjan varmennusta varten tarvitset esitäytetyn kisakirjan sekä koiran 
rekisteritodistuksen. Koiran mikrosiru luetaan varmennuksen yhteydessä. 

• Kisakirjojen varmennuksen yhteydessä tulee käyttää kasvomaskia. 

 

Rataan tutustuminen: 

• Rataan tutustumisen yhteydessä tulee pitää THL:n suositusten mukaiset turvavälit. 
• Rataan tutustumisessa on suositeltavaa käyttää kasvomaskia. 

 

Palkintojenjako: 

• Palkintojenjaossa tuomari julistaa voittajat sekä koulutustunnuksen saaneet tai valioituneet 
koirakot. Kisakirjansa jokainen voi noutaa erikseen siihen tarkoitetulta pöydältä. 

• Muut kisakirjat ovat noudettavissa palkintojenjaon jälkeen samalta pöydältä. 
• Jos sinulla on arvostelusta kysyttävää tuomarilta, niin ole tuomariin yhteydessä heti 

palkintojenjaon jälkeen ennen seuraavan kisaluokan alkamista.  

https://www.virkku.net/files/koronaohjeistus_lte/rallytoko-ohje_koronan_aikana_29042021.pdf
https://www.virkku.net/files/koronaohjeistus_lte/rallytoko-ohje_koronan_aikana_29042021.pdf


KISOJEN AIKATAULU:  

 

Tiistai 13.7.2021  

Noin klo 16.40 ensimmäistä kertaa kilpailevien mittaus ja kisakirjojen varmennus  

 

17.00 Alokasluokan rataantutustuminen  

17.15 ALOKASLUOKKA (20) 

 

19.00 Voittajaluokan rataantutustuminen  

19.15 VOITTAJALUOKKA (5)  

 

 

Keskiviikko 14.7.2021 

17.00 Avoimen luokan rataantutustuminen  

17.15 AVOIN LUOKKA (5)  

 

18.00 Mestariluokan rataantutustuminen  

18.15 MESTARILUOKKA (20)  

 

 

 

 

 

 

  



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, PEURASAARI, ja käänny 
risteyksestä oikealle ja seuraavasta taas oikealle. Pohjoisesta tultaessa: nouse rampista 35, jossa 
lukee AJOS, VEITSILUOTO, PEURASAARI, ja käänny risteyksestä 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 tarkka sijainti löytyy nimellä: ”Kemin Koiraharrastajat ry:n 
koulutuskenttä”. 

 

https://keminkoiraharrastajat.com/halli/hallin-tiedot-ja-sijainti/ 

 

 

https://keminkoiraharrastajat.com/halli/hallin-tiedot-ja-sijainti/

