
Tervetuloa Turun seudun agilityurheilijat ry:n järjestämiin 

rallytokokilpailuihin 23.5.2021 

 

Kilpailu järjestetään Royal Canin Arenalla, osoitteessa Yrjönalhontie 2, Lieto (huomioithan tietyöt Kehätiellä 

E18). Välitien liittymä on suljettu, joten käytä Avantin tai Pukkilan eritasoliittymiä. Google Maps opastaa 

oikein perille.  Halli on kesäisin viilennetty ja pohjana on kumirouhetäytteinen keinonurmi. Sisäkengät ovat 

suositeltavat. Hallissa on 20 euron suuruinen pissasakko. 

A-kilpailun ylituomari on Hannele Pirttimaa ja koetoimitsija Mervi Juntunen. B-kilpailun ylituomari on Tiia 

Hämäläinen ja koetoimitsija Anri Saarinen. A-kilpailu on myös rhodesiankoirien rotumestaruuskilpailu.  

Kilpailussa noudatetaan Kennelliiton antidoping-sääntöjä. Ajantasaiset säännöt löytyvät osoitteesta 

www.kennelliitto.fi.  

Ota mukaasi koiran rokotustodistus, rekisteriote tai omistajatodistus ja kilpailukirja. Jos sinulla ei vielä ole 

kilpailukirjaa, sellaisen voi ostaa kisapaikalta hintaan 3 euroa (käteinen/korttimaksu). Koirien 

tunnistusmerkintöjä tarkastetaan pistokokein kisapaikalla. Ota koiralle mukaan myös sääntöjen mukaiset 

hihna ja panta tai valjaat (huomioi tarkentunut pantasääntö).  

Ilmoitattauduthan vähintään 30 minuuttia aikaisemmin arvioitua rataantutustumisaikaasi! Jos koirasi 

kisakirjaa ei ole vielä varmennettu, tule paikalle vähintään 50 minuuttia ennen arvioitua 

rataantutustumisaikaa. Luokan alkamisaikaa voidaan aikaistaa tarvittaessa enintään 30 min.  

Poissaolot voi ennen kisapäivää ilmoittaa osoitteeseen rallytoko.tsau@gmail.com. Mahdolliset 

luokkanousut ennen kisoja ilmoitetaan myös samaan osoitteeseen. Kisaa edeltävästä perjantaista alkaen ja 

kisapäivänä poissaolot ja kyselyt puhelimitse/tekstarilla 0405465845/Mervi tai 0500956534/Anri. Jos sinulle 

ei vastata, koita soittaa myöhemmin takaisin tai soita toiselle henkilölle. 

Kisamaksun palautus tehdään vain eläinlääkärin tai lääkärintodistusta vastaan, juoksuisen koiran todistusta 

vastaan tai koirahierojan/fysioterapeutin todistusta vastaan. Korona-aikana maksupalautus tehdään myös 

altistuneille/koronaan sairastuneille ilman erillistä todistusta.  

Korona-epidemian tilannetta seuramme koko ajan ja noudatamme ajankohtaisia, voimassa olevia THL:n 

ja OKM:n ohjeita. Löydät ohjeistuksen täältä: 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin

+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-

bb0686c8eeb6?t=1613039012306  

Jokaisen pitää tehdä kaikkensa suojellakseen itseään, muita kisaajia, tuomareita sekä kisatyöntekijöitä 

kisatapahtuman yhteydessä. Lue myös alla olevat kisapaikan ohjeistukset huolella, saapumalla 

kisapaikalle sitoudut samalla noudattamaan niitä. 

 

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet:  

- Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on koronaviruksen oireita. 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.  

- Mikäli kuulut riskiryhmään, suosittelemme harkitsemaan osallistumisen tarpeellisuutta.  
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- Pidä 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin sekä ulkona että sisällä. Myös rataantutustumisessa 

ja jonottaessasi (esim. wc-tiloihin, radalle tai toimistoon).  

- Käytä maskia aina kisapaikalla. Ainoastaan oman kilpailusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.        

Kisakirjan varmennuksessa maskia on pakko käyttää.  

- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. hallin sisääntulo-ovien läheisyydessä ja 

kädet voi käydä pesemässä hallin wc-tiloissa. 

- Halliin sallittu vain suoritusvuorossa oleva koira ja kaksi seuraavaa suoritusvuorossa olevaa koiraa. 

- Koirakot poistuvat hallista välittömästi suorituksensa jälkeen.  

- Suositellaan, että kilpailijat poistuvat kisapaikalta oman kilpailuluokkansa päätyttyä.  

- Hallin etuovesta käynti vain wc-tiloihin ja toimistoon. Poistuminen sivuovista (ei sisäänkulkua). 

- Koirahäkkejä ei saa sijoittaa halliin.  

- Kisapaikalla on myös suppea take-away buffa, josta saat ostettua mukaasi juotavaa ja pientä purtavaa. 

Maksu ensisijaisesti kortilla lähimaksulla. Käynti buffaan ulkokautta, omasta ovesta. 

Hallin järjestelyt: 

 



 

Aikataulut rataantutustumisille: 

A-kisa: 

VOI 11.00 

MES 13.00 

ALO 16.30 

AVO 18.15 

 

B-kisa: 

VOI 9.00 

MES 10.55 

ALO 14.40 

AVO 16.10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


