
        

 

Lämpimästi tervetuloa Kemin Koiraharrastajien ja Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon 
järjestämiin virallisiin rally-tokokisoihin 7.5.2022!  

Tuomarina kisoissamme toimii Heli Kelhälä, ja vastaavana koetoimitsijana Minni Kemoff, p. 040-
5698694. Kisapäivänä yhteydenotot ainoastaan puhelimitse suoraan koetoimitsijalle.  

 

KISAPAIKKA 

Kisapaikkana on Kemin Koiraharrastajien hiekkapohjainen ulkokenttä osoitteessa Eteläntie 227. 
Varauduthan säänmukaisella varustuksella. Ajo-ohjeen kisapaikalle löydät tämän kisakirjeen 
viimeiseltä sivulta. Muistathan ottaa itsellesi ja 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.  

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Kisat alkavat klo 10 MES-luokalla. Huomioithan, että aikataulua voidaan aikaistaa kaikkien muiden 
luokkien osalta enintään 30 minuutilla.  

Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään 30 minuuttia ennen kisaluokkasi rataantutustumisaikaa 
(ensikertalaiset 30 minuuttia ennen mittausta).  

Ilmoittautumiseen tarvitset koiran rekisteri- ja rokotustodistuksen sekä kilpailukirjan. Kilpailukirjan 
voit ostaa kisapaikalta hintaan 3 euroa; maksu käteisellä ja tasarahalla. 

Mikäli olet kilpailemassa ensimmäistä kertaa, koirasi säkäkorkeus mitataan ennen kilpailua. 

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

 

 

 

 

 



LÄHTÖLISTAT 

Lähtölistat julkaistaan viikon 18  aikana 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. 

 

POISJÄÄNNIT 

Ilmoitathan poisjäänneistä etukäteen hyvissä ajoin. Sairaana koira tai ohjaaja ei saa tulla 
kilpailupaikalle. Jos et voi osallistua koirasi loukkaantumisen, juoksujen tms. vuoksi, toimita 
eläinlääkärintodistus tai juoksutodistus viimeistään 14.5.2022 osoitteeseen: 
minni.kemoff@gmail.com. Ilmoita myös tilinumero, jonne maksu palautetaan.  

Tiedustelut  ja poisjäännit kisapäivän aikana:  
VKT Minni Kemoff, 040-5698694 

 
KISOJEN AIKATAULU: 
klo 10 MES-luokan rataan tutustuminen (19 koirakkoa) 
klo 12.20 VOI-luokan rataan tutustuminen (7 koirakkoa) 
klo 14 AVO-luokan rataan tutustuminen (12 koirakkoa) 
klo 15 Ensimmäistä kertaa kisaavien alo-koirien mittaus ja kisakirjojen varmennus 
klo 15.15 ALO-luokan rataan tutustuminen (16 koirakkoa) 
 
Huomioithan, että muita kuin MES-luokkaa voidaan tarvittaessa aikaistaa enintään 30 
minuuttia 
 
 
 



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/ 
 

 
 


