Tervetuloa koiratanssi-kisoihin
Janakkalaan perjantaina 4.8.2017
Paikkana on Janakkalan koirakerhon koulutusalue (kivituhkakenttä), osoitteessa Santasillantie
147, Janakkala.
Tuomareina kilpailuissa toimivat Hannele Parviainen (ylituomari) sekä Nadja Böckerman ja
Salla Haavisto.
Mikäli estyt jostain syystä osallistumasta kisaan, ota yhteyttä mahdollisimman pian ja
viimeistään 3.8.2017 klo 19 mennessä Ritva Kylävuori, s-posti r.kylavuori@outlook.com ja
sen jälkeen vain puhelimitse Ritva 050-3066357.
Ilmoittauduthan koepaikalla vähintään puoli tuntia ennen lajisi ja luokkasi arvioitua
alkamisaikaa. Hyvän kisafiiliksen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus,
rekisterikirja ja kilpailukirja. Jos sinulla ei vielä ole kilpailukirjaa, voit ostaa sen ilmoittautumispisteestä (3€, varaa tasaraha). Ota koiralle mukaan juoma vettä, kentällä ei ole
vesipistettä. Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti. Juoksuaikainen narttu ei saa osallistua kisaan.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua
palauteta. Muistathan myös antidopingsäännöt, niistä tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton
sivuilta www.kennelliitto.fi . Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen Kennelliiton säännön mukaan,
jos koiralta ei löydy tarkistuksessa tunnistusmerkintää, koira ei voi osallistua kilpailuun.
Jos et ole vielä toimittanut esittelyä koirasta ja musiikkiasi, niin muistathan
toimittaa esityksen ja musiikin sähköisesti Mp3-tiedostona s-postiin
r.kylavuori@outlook.com to 3.8. klo 20. mennessä. Musiikki taltioidaan etukäteen
tietokoneelle, josta se soitetaan.
Kilpailukehän koko on n. 17 x 20 metriä, toisella pitkäsivulla on tuomarit.
Lajien arvioidut alkamisajat:
FS AVO
klo 17.00
FS ALO
n. klo 17.40
FS palkintojen jako
HTM AVO
n. klo 18.50
HTM ALO
n. klo 19.30
HTM palkintojen jako n. klo 20.00
Koepaikalla on pieni puffetti, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista korvausta
vastaan. Varaathan käteistä buffettiostoja varten, koska pankkikortti ei valitettavasti käy
maksuvälineenä.
Ajo-ohje: Erkane Helsinki-Tampere moottoritieltä (vt3,E12) Janakkala-Turenki-liittymästä
(nro22). Aja kohti Turenkia noin 500 m (tien nro 292) ja käänny oikealle Santasillantielle
(viitta JANAKKALA KKO 4). Aja n. 1,7 km ja käänny oikealle hiekkatielle, jonka alussa
Janakkalan koirakerhon opaste.
Huom! Kentälle johtavalla hiekkatiellä nopeus max 20 km/h!
Karttalinkki esim http://www.02.fi/kartta-haku/FI/janakkala/santasillantie%20147#
Koepäivänä päivystää puhelinnumero 050-3066357/Ritva Kylävuori
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kisaan!
Janakkalan koirakerho ry
www.janakkalankoirakerho.net

