Tervetuloa koiratanssikisoihin Saloon lauantaina
16.9.2017 (HTM ja Freestyle)
Paikkana on Salon koirahalli (kentän pohja Saltex Verdana-keinonurmi Termonovalisäjoustokerroksella), osoitteessa Joensuunkatu 9, Salo.
Tuomareina kilpailussa toimivat Hannele Parviainen (vastaava) sekä Maija Asp ja Hanna
Maines.
Mikäli estyt jostain syystä osallistumasta kisaan, ota yhteyttä mahdollisimman pian ja
viimeistään 15.9. klo 19. mennessä Anna Mäkinen, s-posti annaemmakinen@gmail.com.
Tämän jälkeen vain puhelimitse Ritva Kylävuori 050-3066357.
Ilmoittauduthan koepaikalla vähintään puoli tuntia ennen lajisi ja luokkasi arvioitua
alkamisaikaa. Hyvän kisafiiliksen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus,
rekisterikirja ja kilpailukirja. Jos sinulla ei vielä ole kilpailukirjaa, voit ostaa sen ilmoittautumispisteestä (3€, varaa tasaraha). Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Juoksuaikainen narttu ei saa osallistua kisaan.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua
palauteta. Muistathan myös antidopingsäännöt, niistä tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton
sivuilta. Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen Kennelliiton säännön mukaan, jos koiralta ei löydy
tarkistuksessa tunnistusmerkintää, koira ei voi osallistua kilpailuun.
Jos et ole vielä toimittanut esittelyä koirasta ja musiikkiasi, niin muistathan
toimittaa esityksen ja musiikin sähköisesti MP3-tiedostona s-postiin
annaemmakinen@gmail.com to 14.9. klo 12. mennessä. Musiikki taltioidaan
etukäteen tietokoneelle, josta se soitetaan.
Kilpailukehän koko on 14 x 14 metriä, ja kehä on kolmelta sivulta rajattu seinällä.
Lajien arvioidut alkamisajat:
HTM ALO
klo 10.00
HTM AVO
n. klo 10.30
HTM VOI
n. klo 11.10
HTM palkintojen jako n. klo 11.50
FS ALO
n. klo 12.10
FS AVO
n. klo 14.40
FS VOI
n. klo 15.40
FS palkintojen jako
n. klo 16.30
Koepaikalla on pieni puffetti, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista korvausta
vastaan. Varaathan käteistä puffettiostoja varten, pankkikorttimaksu ei käy.

Ajo-ohje:
Helsingistä päin: Aja E18 kohti Turkua. Nouse moottoritieltä ABC Piihovi Salon kohdalta,
liittymä 15 ja käänny vasemmalle kohti Saloa. 4,4km kuluttua tien päästä käänny oikealle ja
seuraavasta risteyksestä vasemmalle (Joensuunkatu). Aja noin 750m ja käänny oikealle hallin
pihaan. Halli löytyy pihan perältä.
Turusta päin: Aja E18 kohti Helsinkiä. Nouse moottoritieltä Shell Salo Halikko kohdalta,
liittymä 13 kohti ”Aura/Halikko” ja käänny oikealle. 1,2km kuluttua käänny oikealle pysyäksesi
Vaskiontiellä. Jatka muutaman kilometrin päästä liikenneympyrästä suoraan (exit 2). Heti
perään seuraavasta liikenneympyrästä kurvaa ulos ensimmäisestä liittymästä oikealle
jatkaaksesi edelleen Vaskiontiellä. Aja liikennevaloista suoraan Meriniityntielle. Meriniityntie
vaihtuu Meriniitynkaduksi. Noin 1,5km liikennevalojen jälkeen käänny vasemmalle
Joensuunkadulle. 450m jälkeen käänny vasemmalle hallin pihaan. Halli löytyy pihan perältä.
Hämeenlinnasta päin: Suuntaa ABC Piihovi Salolle (E18 Helsinki-Turku varressa). Jatka tietä
52 kohti Salon keskustaa. Tien päästä käänny oikealle ja seuraavasta risteyksestä vasemmalle
(Joensuunkatu). Aja noin 750m ja käänny oikealle hallin pihaan. Halli löytyy pihan perältä.
Halli sijaitsee Lounais-Suomen Traktorin ja Salon Maatalouspalvelun kanssa samassa
rakennuksessa. Ethän anna koirasi tehdä tarpeitaan pihan autoja tai työkoneita vasten!
Koepäivänä päivystää puhelinnumero 050 3066357/Ritva Kylävuori.
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kilpailuun!
Tahtitassut ry

