TERVETULOA RALLY-TOKON SM-KILPAILUUN
16.-17.10.2021 HYVINKÄÄLLE!
Kilpailujen järjestäjänä toimii Hyvinkään Koiraurheilijat ry ja kilpailupaikkana on HyKU:n tilava halli.
Lauantaina kisataan mestariluokan karsinta ja avoin luokka. Sunnuntaina vuorossa on alokas- ja
voittajaluokka sekä päivän huipennuksena mestariluokan finaali.

Tervetuloa kisaamaan!

Kilpailun tuomarit ja toimihenkilöt
Kilpailun ylituomari Hannele Pirttimaa
Mes-finaali avustava tuomari Tiia Hämäläinen
Mes-karsinta Iiris Harju
Voittajaluokka Taru Leskinen
Avoin luokka Tytti Lintenhofer
Alokasluokka Pia Heikkinen
Vastaava koetoimitsija Päivi Ekstrand
Kisaemäntä Sanna Salonen

Yhteystiedot
Ennen perjantaita 15.10.2021 sähköpostitse paivi.ekstrand73@gmail.com, tämän jälkeen numeroon
044-2669641 (miel tekstiviesti).

Kilpailupaikka
Hallin osoite on Holintie 10, 05900 Hyvinkää
GPS-laitteet ja karttaohjelmat löytävät hallin paremmin tiedoilla Holintie 10, Hausjärvi.
Huomioithan alla olevan ajo-ohjeen, koska osa GPS-laitteista ei paikanna hallia oikein.
Helsinki – Tampere -moottoritieltä noustaan Hyvinkää P – Sahanmäki -rampista. Jatka
matkaa, kunnes vasemmalle kääntyy Monni. Käänny ja valmistaudu käännökseen heti
risteyksen jälkeen oikealle Holintielle. Hallille kääntyminen tulee pian vasemmalle
puolellesi.

Mäntsälästä päin tullessa käänny oikealle risteyksestä Ridasjärvi. Jatka matkaa, kunnes
vasemmalle kääntyy Hyvinkää. Aja kohti Sahanmäkeä ja Helsinki – Tampere -moottoritietä
kunnes oikealle kääntyy Monni. Käänny ja valmistaudu käännökseen heti risteyksen jälkeen
oikealle Holintielle. Hallille kääntyminen tulee pian vasemmalle puolellesi.

PYSÄKÖINTI
Hallin pihalla on parkkitilaa ja parkkiinohjaus, muista noudattaa parkkiinohjaajien opastusta. Näin
saamme kaikille parkkipaikan hallin läheisyyteen.
Yleisö voi parkkeerata Padel-hallin edessä olevalle aukealle, EI kuitenkaan Padel-hallin
parkkialueelle.

SAAPUMINEN KISAPAIKALLE
Ilmoittautumispiste löytyy hallin sisältä ja eläinlääkärintarkastukset suoritetaan ulkona hallin edessä.
Ell-tarkastuksen löydät Royal Caninin teltan alta.
Ilmoittautumispiste aukeaa klo 8.00, samalla alkavat ell-tarkastukset.
Joukkueenjohtaja tai muu joukkueen edustaja ilmoittaa joukkueen kaikki koirat, jotka kisaavat
kyseisenä päivänä. Lauantaina EI VOI ilmoittaa sunnuntain koirakoita.
Ilmoittautuminen päättyy lauantaina kaikilla luokilla klo 9.30, sunnuntaina alokasluokalla klo 9.00,
voittajaluokalla klo 9.30 ja mes-finalisteilla klo 10.00.
Ilmoittautumiseen tuodaan vain koirien kilpailukirjat. Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkastetaan
ell-tarkastuksen yhteydessä. Mikäli ohjaajalla on useampi koira, niiden kanssa voi tulla yhtä aikaa
ell-tarkastukseen vaikka koirat olisi listassa eri tarkastusryhmissä.
Elänlääkärintarkastukseen voit osallistua, vaikka ilmoittautumista ei olisi vielä tehty. Eläinlääkärin
tarkastus on pakollinen. Mes-finalistien tulee osallistua ell-tarkastukseen myös sunnuntai-aamuna.
Kisapaikan pohjapiirroskartta julkaistaan viikon 41 aikana sivulla
https://www.hyku.fi/rally-toko-sm-2021/#1606770714354-dd030e5b-5866

LÄHTÖLISTAT, TULOSPALVELU JA LIVESTREAM
Lähtölistat julkaistaan viikon 41 puolen välin tienoilla ja ne löydät sivulta
https://www.hyku.fi/rally-toko-sm-2021/#1606770207475-1bb7c20d-ac21
Tuloksia ei julkaista hallin seinällä tai vastaavassa, tulokset löydät reaaliaikaisesti
https://tulospalvelu.virkku.net/
Livestreamin löydät linkistä
https://www.youtube.com/channel/UCZgmGNgfMRPHhzr4iHTXXlA

PERUUTUKSET JA JUOKSUT
Mikäli joukkueesta tulee vajaa poissaolojen vuoksi, vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu
joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat osallistua kilpailuun omassa kilpailuluokassaan
ja saavat virallisen tuloksen.
Maksupalautusten pyynnöt tulee toimittaa ell-todistuksen tai lääkärintodistuksen yhteydessä
viimeistään 25.10 sähköpostiin rallytoko@hyku.fi.
Mikäli koirallasi alkaa juoksu (MES-luokka), ilmoita siitä välittömästi paivi.ekstrand73@gmail.com,
niin päivitämme lähtölistat (juoksuiset nartut starttaavat luokan viimeisenä).

KILPAILUN AIKATAULUT
Lauantaina 16.10.2021
klo 7.30 kisapaikka aukeaa
klo 8.00 ilmoittautuminen ja ell-tarkastukset alkavat
klo 8.30 avajaiset

avajaisissa ei ole lippukulkuetta, mutta kaikki joukkueet esitellään ja tässä kohdassa joukkueet
voivat heiluttaa lippujaan tms.

klo 10.00 kilpailuluokat alkavat
n klo 17-18 (riippuen luokkien päättymisestä) Sepän sirkuskoirat esiintyvät
klo 19 palkintojen jako ja finalistien julkistaminen
Sunnuntai 17.10.2021
klo 7.30 kisapaikka aukeaa
klo 8.00 ell-tarkastukset alkavat
klo 8.30 joukkueiden ja kilpailun toimihenkilöiden esittely
klo 9.30 alokasluokka alkaa
klo 10.00 voittajaluokka alkaa
heti alokasluokan päättymisen jälkeen Sepän sirkuskoirat esiintyvät
klo 15.30 finaalin toimihenkilöiden esittely
klo 16.00 finaali alkaa
klo 19 palkintojen jako
klo 20 kilpailu päättyy
LAUANTAI 16.10.2021, rataantutustumisten alkamisajat
Mestariluokka,karsinta, 60 koirakkoa
Klo 10 ryhmä 1, 20 koirakkoa
Klo 12.45, ryhmä 2, 20 koirakkoa
Klo 15.30 ryhmä 3, 20 koirakkoa

Avoin luokka, 45 kilpailijaa
Klo 10, ryhmä 1, 15 koirakkoa
Klo 12.30, ryhmä 2, 15 koirakkoa
Klo 14.00, ryhmä 3, 15 koirakkoa

SUNNUNTAI 17.10.2021, rataantutustumisten alkamisajat
Voittajaluokka, 29 kilpailijaa
Klo 10, ryhmä 1, 15 kilpailijaa
Klo 12.30, ryhmä 2, 14 kilpailijaa
Alokasluokka, 60 kilpailijaa
Klo 9.30, ryhmä 1, 20 kilpailijaa
Klo 12.00, ryhmä 2, 20 kilpailijaa
Klo 13.45, ryhmä 3, 20 kilpailijaa
ELÄINLÄÄKÄRIN TARKASTUKSET
Lauantaina 16.10.2021
klo 8-8.30 mes-luokka ryhmä 1
klo 8.30-9.00 avajaiset, tarkastukset tauolla
klo 9.00 avo-luokka, ryhmä1
klo 9.30 mes-luokka, ryhmä 2
klo 10-10.15 tauko
klo 10.15 mes-luokka, ryhmä 3 ja avo-luokka ryhmä 2&3
Sunnuntaina 17.10.2021
klo 8 alo-luokka, ryhmä 1
klo 8.30 voi-luokka, ryhmä 1
klo 9 alo-luokka, ryhmä 2
klo 9.30 voi-luokka ryhmä 2
klo 10-10.15 tauko
klo 10.15 alo-ryhmä 3 ja mes-finalistit

MUUTA OHJELMAA
Sepän sirkuskoirat esiintyvät molempina päivinä. Esiintymiskehän ja tarkemmat klo-ajat löydät
hallin seinältä (ilmoittautumiskopin viereltä) valkotaululta.
Yläparkkipaikan vieressä metsikössä kulkee pieni ulkoilutuspolku. Polun varrelle on laitettu
muutamia rally-tokoaiheisia TIETOVISAILUKYSYMYKSIÄ. Kysymyksiin oikein vastanneiden kesken
arvotaan sponsorimme Sini-tuotteen huikea siivousvälinesetti!
Molempina päivinä eri kysymykset 😉 tuplaa siis mahdollisuudet voittaa paketti vastaamalla
molempina päivinä.
Vastauslaatikon löydät buffan tiloista, ota vaikka kuvat kysymyksistä ja vastaa kahvia juodessasi 😉

MUUTA TÄRKEÄÄ

Varaa mukaan rally-tokoon sopivat talutin sekä valjaat tai kaulapanta.
Kisapaikalla on buffetti sekä makkaranmyynti, maksutapana käteinen tai pankkikortti.
Hallissa on 3x sisävessa sekä kaupungin verkostovesi.
Hallissa tulee käyttää sisäjalkineita.
Koirien päästäminen irti piha-alueella ja hallissa häkkialueella on ehdottomasti kielletty.
Koirien ulkoiluttaminen postilaatikoiden vierestä kulkevalla omakotitalon pihatiellä on kielletty.
Kaikki koirien jätökset on korjattava. Mihin tahansa alueella olevaan roskikseen voi laittaa koirien
jätökset.

KORONAOHJEET
Kilpailun aikana tulee noudattaa sillä hetkellä voimassa olevia koronaohjeistuksia. Ohjeet löydät
https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

