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Kisapaikkana on Susivuoren koirakenttä osoitteessa Pulttivahe, Rauma   
Pysäköinti Motosealin pihaan, Jousitielle tai kääntöpaikan(pulttivahe) viereisen hallin pihaan. 
Motosealin hallin ovien eteen pysäköinti on kielletty samoin Pulttivaheelle(kääntöpaikka). Alueella 
tehdään remonttia, eli myöskään työmaa-alueelle ei saa pysäköidä. 
 
Tuomareina kilpailuissa toimii Reetta Pirttikoski. Radat rakennetaan kahta kenttää hyödyntäen niin, 
että agilityradat ovat kentällä 1 ja hyppyrata kentällä 2. Aikataulut ovat arvioituja ja seuraava kisa 
alkaa välittömästi edellisen kisan jälkeen. Kilpailualustana on hiekkakenttä (kivituhka). 
 
Ilmoittauduthan vähintään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisajankohtaa.. Aikataulu on 
viitteellinen ja se voi aikaistua enintään 30 minuuttia. Koetoimitsijat kiittävät, jos liität kilpailukirjaasi 
tiedon, nousetko seuraavaan luokkaan vasta saatuasi PAVAn vai jo aiemmin. 
 
Mikäli koirasi tulee kilpailemaan ensimmäistä kertaa, on koirasi mitattava. Olethan muistanut 
ilmottautua mittaukseen etukäteen? Mikäli et ole ilmottautunut mittaukseen, ole välittömästi 
yhteydessä kisajärjestäjään kisatoimikunta@rks.fi. 
 
Mitattavien koirien tulee olla mittausvalmiina kisapaikalla klo 9 sunnuntaina. Mikäli kyseessä on 
koirasi ensimmäinen mittaus, varaa mukaasi 10€ mittausmaksu, jonka SAGI perii ensimmäisestä 
mittauksesta. Mittausmaksua ei palauteta mittauksen epäonnistuessa. 
 
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. 
Huomioithan myös antidoping säännöt (lisätietoja Kennelliiton sivuilta). Ota mukaan koirasi 
rokotustodistus, rekisterikirja (X-rotuiselta omistajatodistus) sekä kilpailukirja. Kilpailupaikalla on 
myynnissä kilpailukirjoja (3 Eur). Jokaisella kilpailevalla koiralla pitää olla myös voimassa oleva 
mittautodistus tai väliaikainen mittaustulos.  
 
Muistathan, että virallisissa kilpailuissa vaaditaan koiran ohjaajalta voimassa oleva Suomen 
Kennelliiton A- tai B- lisenssi. Tarkistamme mahdollisesti lisenssin ilmoittautumisen yhteydessä. 
Jos et ole vielä saanut varsinaista lisenssiä, maksukuitti maksetusta lisenssistä riittää. 3-luokkaan 
osallistuvalla kiimaisella nartulla tulee käyttää juoksusuojaa jatkuvasti kilpailuradan ulkopuolella ja 
sen hihnassa tulee olla punainen nauha merkkinä juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan 
kilpailusuorituksen ajaksi. Ilmoita koirasi juoksuista ilmoittautumispisteessä. 
 
Lauantaina kisataan RKS:n seuramestaruudesta B radalla. Sunnuntaina palkitaan samalla radalla 
paras 1-luokan ja 2-luokan koirakko. 
 
Ilmoitathan myös poisjäänneistä tai luokkanousuista mahdollisimman pian  
kisatoimikunta @rks.fi   
Vastaavat koetoimitsijat: 
Lauantai 7.9. Anniina Välttilä 0407773132 
Sunnuntai 8.9. Tiina Puisto, 0407588981  
 
Kisapaikalla on buffetti, puu-cee ja vesipiste. 
 
Kilpailumaksun palautukseen oikeuttavat todistukset toimitetaan viikon kuluessa kisojen 
päättymisestä osoitteeseen kisatoimikunta@rks.fi. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta tulee 
toimittaa selvitys RKS:n nettisivuilta (www.rks.fi) löytyvällä lomakkeella + lääkärintodistus.  
 
Kilpailupaikalla ei ole tulostettuja lähtölistoja jaettavaksi. Lähtölistat ovat esillä kilpailupaikan 
ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa http://rks.fi  

mailto:kisatoimikunta@rks.fi
mailto:kisatoimikunta@rks.fi

