
Tervetuloa rally-tokokilpailuihin Eurajoelle!  
Rauman käyttö- ja seurakoirat ry järjestää 6.4.2019 rally-tokokilpailut, joissa kisataan 
kahdessa kisassa eli Huhtirally A:ssa ja Huhtirally B:ssa. 

Kisat järjestetään RKS:n koirahalli HuviPuistossa, osoitteessa Lapijoentie 6, Eurajoki. 
Tarkemmat ajo-ohjeet löytyvät tämän kirjeen lopusta. 

Kilpailujen ylituomarina toimii Hannele Pirttimaa ja vastaavana koetoimitsijana Mimoza Vierikko. 
Tiedustelut ja poisjäännit, ennen kisaa ja kisapäivänä Mimoza Vierikko, p. 040 754 2357, 
mimoza.vierikko@gmail.com. 

Kilpailun arvioitu aikataulu: 

klo 10:00  MES A rataan tutustuminen  
klo 11.00  VOI A rataan tutustuminen  
klo 11.35  AVO A rataan tutustuminen  
klo 12:15  ALO-koirien kisakirjojen varmennus ja koirien mittaus 
klo 12.30  ALO A rataan tutustuminen  
n. klo 13:50 A-kisan palkintojenjako 

klo 14.45  MES B rataan tutustuminen  
klo 15:35  VOI B rataan tutustuminen  
klo 16.10  AVO B rataan tutustuminen  
klo 17.10  ALO B rataan tutustuminen 
n. klo 18:30 B-kisan palkintojenjako 

Aikataulu on arvio, joten olethan paikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. 
Luokkien aloitusaikaa voidaan tarvittaessa aikaistaa. 

Lähtölista pyritään julkaisemaan etukäteen RKS:n Huhtirallyt Facebook-tapahtumasivulla: 
https://www.facebook.com/events/378465785900613/ 
Tarkistathan lähtölistan muutosten varalta vielä kisapaikalla. 

Muuta huomioitavaa: 

• Kilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotus-, tunnistusmerkintä- ja 
antidopingsääntöjä. www.kennelliitto.fi

• Muista ottaa mukaasi rokotus- ja rekisteri-/omistajatodistus sekä kilpailukirja. Kilpailukirjan voi 
tarvittaessa ostaa kisapaikalta (hinta 2,50 €). 

• Ilmoittautuminen tapahtuu ilman koiraa hallin sosiaalitiloissa, joihin kuljetaan ulkokautta (katso 

kuva). 

• Sosiaalitiloissa on puffetti, josta voi ostaa pientä suolaista ja makeaa, käteismaksu. 

• Kisakentälle pääsee hallin päädystä (katso kuva). Kisakenttä rajataan niin, ettei hallin läpi voi 

kulkea kisasuoritusten aikana, vaan ainoastaan kisatauoilla. Vessaan ja puffettiin pääsee 

kuitenkin koko ajan ulkokautta. 

• Käytä hallin sisällä mahdollisuuksien mukaan sisäkenkiä, nastakenkien käyttö hallissa kielletty. 
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• Ulkoiluta koirasi hyvin myös kisojen välissä ja tee se hallin porttien 
ulkopuolella. Hallissa on käytössä pissasakko 20 euroa. 

• Halliin varataan tilaa häkeille, mutta metallihäkkien alle täytyy tuoda oma 
alusta. 

• Kisapaikalla on vesipiste sekä sisävessa. 

• Mikäli koirallasi alkaa juoksu tai teille muodostuu jokin muu este 
osallistua kisaan, ilmoita siitä 
viipymättä Mimozalle (yhteystiedot kirjeen alussa). 

Tulokset julkaistaan RKS:n Huhtirallyt Facebook-tapahtumasivulla: 
https://www.facebook.com/events/378465785900613/ 

Huom!! Kisapaikalla on myös valokuvaaja. Jos et halua kuviasi, nimeäsi tai tuloksiasi julkaistavan esim. 
internetissä, tapahtumasivulla, tms. ilmoita tästä mahdollisimman pian mimoza.vierikko@gmail.com. 

Ajo-ohjeet: 

Porin suunnasta:
Käänny 8-tieltä 1,7 km Eurajoen kirkonkylän 
jälkeen vasemmalle Kangasnummentielle 
(Köykän/Poisan tienhaarasta).  
Aja Kangasnummentietä n. 150m ja käänny 
risteyksestä vasemmalle Lapijoentielle.  
Aja Lapijoentietä n. 200m ja halli on 
vasemmalla. 

Turun suunnasta: 

Aja Rauman ohi 8-tietä. Noin 11km Rauman 
jälkeen, käänny 8-tieltä oikealle 
(Köykän/Poisan tienhaarasta) 
Kangasnummentielle.  
Aja Kangasnummentietä n. 150m ja käänny 
risteyksestä vasemmalle Lapijoentielle.  
Aja Lapijoentietä n. 200m ja halli on 
vasemmalla. 

Pysäköinti on hallin pihalla ja tarvittaessa 
vastapäätä olevan hallin pihalla. 

Tervetuloa rallattelemaan RKS:n Huhtirallyihin!
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