Tervetuloa Koiratanssin SMkisoihin
Janakkalaan lauantaina
21.10.2017
(HTM ja Freestyle)

Paikkana on Janakkalan koirakerhon koulutushalli (puolilämmin ja korkkitäytteinen
keinonurmipohjainen), osoitteessa Kiianlinnantie 1, Turenki.
Tuomareina kilpailussa toimivat Hannele Parviainen (ylituomari ja HTM vastaava) sekä Tiina
Jounio (FS vastaava, HTM), Hanna Maines (HTM, FS) ja Outi Tastula (FS).
Mikäli estyt jostain syystä osallistumasta kisaan, ota yhteyttä mahdollisimman pian ja
viimeistään 20.10. klo 19. mennessä Ritva Kylävuori, s-posti r.kylavuori@outlook.com.
Tämän jälkeen vain puhelimitse Ritva 050-3066357.
Ennen varsinaista kilpailun alkua on kaikille koirille lääkärintarkastus, jonka vuoksi
kaikki HTM-koirat paikalle klo 8.30 ja FS-koirat klo 9.00. Ennen lääkärintarkastusta
voi halliin viedä koirien häkit, muttei koiria. Eläinlääkärintarkastuksen jälkeen
ilmoittautuminen.
Hyvän kisafiiliksen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus, rekisterikirja ja
kilpailukirja. Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden
mukaisesti.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua
palauteta. Muistathan myös antidopingsäännöt, niistä tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton
sivuilta www.kennelliitto.fi
Jos et ole vielä toimittanut esittelyä koirasta ja musiikkiasi, niin muistathan
toimittaa esityksen ja musiikin sähköisesti Mp3-tiedostona s-postiin
r.kylavuori@outlook.com pe 20.10. klo 12. mennessä. Musiikki taltioidaan etukäteen
tietokoneelle, josta se soitetaan.
Kilpailukehän koko on n. 20 x 25 metriä, toinen pitkäsivu on seinä.
Kilpailujen aikataulu:
Avajaiset
klo 10.00
Kilpailusuoritukset
klo 10.30-12.15
klo 12.30-14.45
Palkintojen jako noin klo 15.00

heelwork to music
freestyle

JUOKSUISET NARTUT
Juoksuisilla nartuilla on oltava juoksuhousut päällä kilpailukehän ulkopuolella ja punainen
nauha hihnassa merkkinä juoksusta. Juoksusuoja poistetaan kisasuorituksen ajaksi. Ilmoita
koirasi juoksusta etukäteen Ritva Kylävuorelle, s-posti r.kylavuori@outlook.com, puh. 0503066357 tai viimeistään kisapaikalla.
Juoksuiset nartut kilpailevat koko kisan viimeisinä.
Koiria hallialueen ympäristössä ulkoiluttaessa pidetään koirat kytkettyinä ja huomioidaan että
hallin ympäristö on vielä osin rakennustyömaata, mutta korjataan siitä huolimatta omat roskat
ja koirien jätökset pois roska-astioihin.
Koepaikalla on pieni puffetti, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista korvausta
vastaan. Varaathan käteistä puffettiostoja varten, pankkikorttimaksu ei käy.
Ajo-ohje: Moottoritien E 12 (Helsinki-Tamper vt) liittymästä 22 käännytään kohti Turenkia
(tie 292), n. 3 km jälkeen kääntyy vasemmalle Rastilantie (opaste:Rastila), Rastilantietä
ajetaan n. 1 km ja käännytään oikealle Kiianlinnantielle, jossa miltei heti vasemmalla näkyy

hallirakennus. Seuraa opasteita alas hallille. Jos käytät navigaattoria, laita osoitteeksi
Kiianlinnantie 1, Janakkala.
Autojen paikoitus on sallittu hallirakennuksen pitkällä sivulla (jossa myös
sisäänkäynti rakennuksen oikeanpuoleinen ovi) n. 10 metriä rakennuksesta.
Koepäivänä päivystää puhelinnumero 050 3066357/Ritva Kylävuori.
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kilpailuun!
Janakkalan koirakerho ry

