
TERVETULOA RALLY-TOKO SM-KILPAILUIHIN 

LIETOON LAUANTAINA 10.10.2020!

YLEISTÄ KILPAILUUN LIITTYEN

o Yksilöiden SM-kilpailun finaalin ylituomari on Iiris Harju ja avustava tuomari Pia Heikkinen.
o Muut tuomarit ovat Anna Pekkala (MES-karsinta), Fiia-Maria Kivioja (VOI), Kirsi Petäjä (AVO) ja 

Taru Leskinen (ALO)
o Kilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton antidoping- ja rokotussääntöjä. Ajantasaiset

säännöt löytyvät osoitteesta www.kennelliitto.fi

o Ota mukaasi koiran rokotustodistus, rekisteritodistus sekä kilpailukirja. Ota koiralle mukaan myös
sääntöjen mukaiset hihna ja panta tai valjaat.

o Ajankohtaiset tiedotteet päivitetään kilpailun nettisivuilla: http://www.tsau.info/rally-toko-sm-2020/

KILPAILUPAIKKA

o Kilpailu järjestetään Royal Canin Areenalla, jonka pohja on kumirouhetäytteinen keinonurmi. 
Kaikki kilpailukehät ovat sisällä lämpimässä hallissa. 

o Hallin osoite on Yrjönalhontie 2 (otathan huomioon tietyöt Kehätiellä E18). Ajo-ohjeet ja 
lisätietoja kisapaikasta löydät nettisivuiltamme: http://www.tsau.info/rally-toko-sm-

2020/kisapaikka/

o Kilpailupaikalla on sisä-WC, juokseva vesi sekä runsaasti käsidesi-pisteitä. 
o Buffetti palvelee kisaajia koko tapahtuman ajan. Buffetista voit ostaa juotavaa, suolaista ja 

makeaa syötävää sekä myös lämmintä ruokaa. Suosittelemme käyttämään korttimaksua.
o Ulkokentän viereen mahdollisuus laittaa päiväteltta. Kysy opastusta paikan päällä.
o Mikäli olet tulossa asuntoautolla tai vaunulla, ota yhteyttä: rally-sm@tsau.info
o Koirat on pidettävä kytkettyinä koko TSAU-keskuksen alueella.
o Ulkoiluta koirasi hyvin ennen halliin tuloa. Jos kuitenkin sattuu vahinko, siivoa jätökset

huolellisesti (hallissa pesuainetta suihkepullossa) ja maksa 20 € sotkusakko.
o Pidäthän toiminnallasi alueen siistinä keräten roskat ja koirien jätökset pois hallin alueelta sekä

sen ympäristöstä. Ota mukaan kakkapusseja, joita löytyy myös kilpailupaikalta.  
o Ensiapupiste on hallissa toimiston ja buffetin välissä.

Samana päivänä kilpaillaan sekä yksilö- että joukkuekilpailut.

YHTEYSTIEDOT

Vastaava koetoimitsija: Mervi Juntunen, puh. 040 546 5845, email: rally-sm@tsau.info
Avustava koetoimitsija: Anri Saarinen, puh. 0500 956534

http://www.kennelliitto.fi/
http://www.tsau.info/rally-toko-sm-2020/
http://www.tsau.info/rally-toko-sm-2020/kisapaikka/
mailto:rally-sm@tsau.info


PERUUTUKSET JA ILMOITUKSET KOIRAN JUOKSUSTA

o Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi, ilmoita siitä välittömästi!
o 8.10. saakka osoitteeseen: rallytoko.tsau@gmail.com
o 9.-10.10. tekstiviestillä: 0500 956534 / Anri Saarinen

o Ilmoita myös mikäli koirallasi alkaa juoksu (MES-luokka), niin päivitämme lähtölistat (juoksuiset
nartut starttaavat luokan viimeisenä).

o Mikäli joukkueesta tulee vajaa poissaolojen vuoksi, vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu
joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat osallistua kilpailuun omassa
kilpailuluokassaan ja saavat virallisen tuloksen.

o Ohje kisamaksujen palautukseen löytyy kilpailun nettisivuilta: http://www.tsau.info/rally-toko-sm-

2020/ilmoittautuminen/peruutukset/

LÄHTÖLISTAT, TULOSPALVELU JA LIVESTREAM

o Lähtölistat julkaistaan nettisivuilla viimeistään su 4.10.2020 http://www.tsau.info/rally-toko-sm-

2020/kilpailupaivan-info/lahtolistat/

o Tulospalvelun linkki: http://www.tsau.info/rally-toko-sm-2020/kilpailupaivan-info/tulospalvelu/

o Kilpailua on mahdollista seurata myös livestreamin kautta, jonka tallenne on katsottavissa myös
myöhemmin: http://www.tsau.info/rally-toko-sm-2020/kilpailupaivan-info/livestream/

KISAPÄIVÄN AIKATAULU

klo 7.00 Ilmoittautuminen aukeaa
7.15 Eläinlääkärintarkastukset alkavat erillisen aikataulun mukaisesti
8.30 Kilpailun avajaiset. 

Huom! Poikkeuksellisesti tänä vuonna ei ole joukkueiden lippukulkuetta. 

9.00 Rataantutustumiset alkavat
17.00 Palkintojenjako (luokkakohtaiset kilpailut)
18.00 Finaali alkaa

n. 20.00 Finaalin sekä SM-joukkuekilpailun ja SM-yksilökilpailun palkintojenjako

ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA

o Kisaan ilmoittaudutaan ilmoittautumispisteessä ennen eläinlääkärintarkastusta. 
Ilmoittautumiseen viedään vain kisakirja, koirien rokotuksia ei tarvitse ilmoittautumispisteessä 
näyttää.

o Joukkueenjohtaja (tai hänen sijaisensa) vahvistaa joukkueen kokoonpanon ja ilmoittaa koko
joukkueen kilpailuun. Hänellä tulee olla kaikkien joukkueen koirien kilpailukirjat mukanaan. 
Joukkue tulee ilmoittaa ennen ensimmäisen joukkuekoiran eläinlääkärintarkistusta.

o MES-finaalin koirakot ilmoittautuvat uudelleen toimistossa finaalipaikan varmistuttua. 
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RALLY-TOKO SM-2020 AIKATAULUT

Eläinlääkärintarkistukset

7:15 MES 1 7:50 VOI 1 8:15 AVO 1 9:20 ALO 1

9:50 MES 2 9:00 VOI 2 10:35 AVO 2 11:45 ALO 2

13:00 MES 3 12:20 AVO 3 13:45 ALO 3

Rataantutustumiset

MES, kehä 4 VOI, kehä 1 AVO, kehä 3 ALO, kehä 2

9:00 MES 1
(20 koirakkoa)

9:30 VOI 1
(10 koirakkoa)

10:30 AVO 1
(17 koirakkoa)

11:30 ALO 1
(15 koirakkoa)

11:35 MES 2
(20 koirakkoa)

11:00 VOI 2
(11 koirakkoa)

12:00 AVO 2
(18 koirakkoa)

13:30 ALO 2
(15 koirakkoa)

14:30 MES 3
(20 koirakkoa)

14:10 AVO 3
(17 koirakkoa)

14:50 ALO 3
(15 koirakkoa)

klo 17.00 luokkakohtaisten kilpailujen palkintojenjako

klo 18:00 MES-yksilöfinaali (20 koirakkoa, kenttä 2-3)

n. klo 20.00 Finaalin sekä SM-joukkuekilpailun ja 
SM-yksilökilpailun palkintojenjako

ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUKSET

o Kaikkien koirien tulee läpäistä eläinlääkärintarkastus ennen kisaamista Suomen 
Palveluskoiraliiton alaisien lajien SM-kilpailuissa. 

o Tarkastuksen yhteydessä tarkistetaan myös rokotukset, tunnistusmerkintä sekä juoksu.
o Juoksuiset nartut saavat osallistua vain MES-luokkaan ja he kisaavat luokan viimeisinä. 

Ilmoita juoksusta heti sen havaittuasi kisajärjestäjälle. Juoksunartulla pitää olla punainen
nauha remmissä merkkinä juoksusta ja se saa olla sisällä hallissa juoksuhousut jalassa
vain omaan suoritusvuoroonsa valmistautuessaan. 

o Tarkastukset tapahtuvat suoritusnumeroiden mukaan jaetuissa ryhmissä (kts. aikataulu). 
Tarkista lähtölistasta, mihin ryhmään kuulut ja ole ehdottomasti ajoissa omassa
eläinlääkärintarkistusryhmässäsi! Aikatauluista ei jousteta ja ilman eläinlääkärintarkistusta

koiralla ei ole oikeutta osallistua kisaan.

o Jos sinulla on useampi koira ja tarkistukset aiheuttavat päällekkäisyyttä kisojen kanssa, voit
tulla kaikkien koiriesi kanssa ensimmäisen koirasi tarkistusryhmään.  

o Eläinlääkärintarkastukseen tarvitset mukaan koiran hihnassa, rokotustodistuksen ja  
rekisteritodistuksen tai passin, jotta voidaan todentaa koiran nimi ja tunnistusmerkintä. 

o Koronaepidemian takia käytä kasvomaskia tarkastuksessa.
o Eläinlääkärintarkistuksen jälkeen päivystävä eläinlääkäri löytyy Raisiosta: Eläinsairaala

Vettori, Purokatu 3, Raisio, puh. 020 1800 770



OHJEITA KORONAEPIDEMIAN LEVIÄMISEN 

EHKÄISEMISEKSI

Tapahtumapaikalla tulevan velvollisuudet

o Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 
SPKL, TSAU,  kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta
korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

o Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos on koronaviruksen oireita. Ylituomarilla on oikeus evätä
kisapaikalle pääsy, mikäli henkilöllä on joitakin koronavirukseen viittaavia oireita. 

o Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, 
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

o Muista pitää 1-2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin. Huomioi turvaväli myös
jonottaessasi esim.  wc-tiloihin.

o Ohjaaja saa käyttää maskia ja suojahansikkaita kaikissa kilpailun vaiheissa. Suosittelemme

maskin käyttöä aina sisätiloissa, erityisesti kun turvaetäisyyden pitäminen on hankalaa, 
esimerkiksi ilmoittautumisessa, rataantutustumisessa, jonottaessa sekä myyntikojuilla. 
Eläinlääkärintarkistuksessa pitää käyttää maskia. 

o Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. hallin sisääntulo-ovien
läheisyydessä ja kädet voi käydä pesemässä hallin wc-tiloissa.

o Tutustu myös THL:n ohjeisiin koronavirustartunnan ehkäisemisestä.
o Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on 

ylituomarilla oikeus poistaa ko. henkilö tilaisuudesta.

Erityisjärjestelyt koskien yleisöä sekä hallissa oleskelua

o Pyritään minimoimaan hallissa kerrallaan olevien henkilöiden määrä. Koirat pidetään
pääsääntöisesti autoissa tai päiväteltoissa, ainoastaan käynnissä olevassa ryhmässä kilpailevat
koirat voivat odottaa vuoroaan hallissa (osoitetuilla häkkialueilla). 

o Pyritään pitämään ovissa yhdensuuntainen liikenne kohtaamisten välttämiseksi. 
o Koirakot poistuvat hallista välittömästi suorituksensa jälkeen.
o Kulku ilmoittautumiseen, myyntikojuille, wc-tiloihin, toimistoon ja buffaan hallin etuovesta. 

Poistuminen sivuovista (ei sisäänkulkua).
o Kisoja voi seurata myös livestreamin välityksellä. Yleisö saa seurata suorituksia hallissa

huolehtien turvaväleistä (1-2 m seurueiden välillä). 
o Mikäli ohjeita ei noudateta, kisajärjestäjällä on oikeus tyhjentää halli muista kuin suorittavista ja 

vuoroaan odottavista kisaajista sekä talkoolaisista.

MYYNTIPISTEET

o Kisapaikalta löytyy Berran, SporttiRakin, Hukkapiston ja Helsittaren myyntipisteet.

http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e


RALLY-TOKO SM-2020 YHTEISTYÖKUMPPANIT



AJO-OHJEET JA HALLIKARTTA
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