Tervetuloa koiratanssikisoihin Lietoon torstaina 21.6.2018 kello 20:00!
Kilpailupaikkana toimii koiraharrastushalli Qublis, Liedon Tuulissuolla osoitteessa
Kulkuripellontie 11, Lieto. Halli on Kulkuripellontien päässä viimeinen halli oikealla.
Pysäköinti sallittu kadun varressa ja tien päässä olevalla kääntöpaikalla. Tavarat voi
kuitenkin purkaa autosta hallin ovella ja siirtää auton sen jälkeen parkkiin kadun varteen.
Huomioithan, että hallin päädyssä on asuinhuoneisto ja hallin edustan nurmialue on heidän
pihaansa eli siinä EI saa ulkoiluttaa koiria! Koiria voi pissattaa tien vieressä ja päässä oleviin
pusikoihin.
Tuomareina kilpailussa toimivat Hanna Maines (vastaava), Nadja Böckerman ja Mari
Väänänen. Koetoimitsijana toimii Annette Wahlberg
Mikäli estyt jostain syystä osallistumasta kisaan, ota yhteyttä mahdollisimman pian Annette
Wahlberg, s-posti annette.m.wahlberg@gmail.com, kisapäivänä vain puhelimitse
02-4316155 (klo 23-07 vain tekstiviestit. Tekstiviestit ohjautuvat kännykkään).
Ilmoittauduthan koepaikalla vähintään puoli tuntia ennen lajisi ja luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Huomaa, että mahdollisten peruutusten takia luokkakoot ja aikataulut saattavat
muuttua. 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 koira ei voi osallistua
kilpailuun, jos koiralta ei löydy tarkistuksessa tunnistusmerkintää.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua kilpailuihin.
Jos et ole vielä toimittanut esittelyäsi ja musiikkiasi mp3-muodossa, niin muistathan
toimittaa ne sähköisesti s-postiin annette.m.wahlberg@gmail.com viimeistään ma 18.6.
Musiikki taltioidaan etukäteen tietokoneelle, josta se soitetaan.

Kilpailukehän koko on 10 x 10 metriä, ja kehä on kahdelta sivulta rajattu seinällä
(vasen sivu ja takaseinä). Etureuna (tuomarit) ja oikea sivu rajataan väliaidoilla.
Kehän pohjana on kumirouhematto. Sään salliessa hallin toinen nosto-ovi avataan.
Mahdollisesti avoinna oleva nosto-ovi on kilpailukehän ulkopuolella.
Buffetti
Kisapaikalla on buffetti, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista korvausta
vastaan.
Varaathan käteistä buffettiostoja varten, buffetostoksiin pankkikorttimaksu ei käy. Myös
Tahtitassujen jäsentuotteita on myynnissä kisapaikalla. Qubliksen oma kauppa on auki
kisojen aikana – myynnissä niin leluja, nameja kuin muitakin tarvikkeita.
Lajien arvioidut alkamisajat:
Klo 20:00 Kisojen avaus
Klo 20:10 FS ALO - kehääntutustuminen
Klo 20:20 FS ALO - 6 koirakkoa
Klo 21:20 FS AVO ja VOI sekä HTM VOI kehääntutustuminen
Klo 21:30 FS AVO - 1 koirakko
FS VOI - 2 koirakkoa
HTM VOI - 1 koirakko
Kaikkien luokkien palkintojen jako klo: 21:50
Lähtölista / esiintymisjärjestys on esillä kilpailupaikalla.
Ajo-ohjeet
Helsingistä päin: Aja E18 kohti Turkua. Nouse moottoritieltä exit 8 kohti Naantali/Raisio/Pori
ja käänny rampilta oikealle Ohikulkutie / Reitti 40. 4,4km kuluttua nouse ramppia ylös kohti
Tuulissuo ja käänny oikealle Loukinaistentie. 650m jälkeen käänny vasemmalle
Kulkuripellontie. Aja tien päähän ja olet perillä. Halli on Kulkuripellontien päässä viimeinen
halli oikealla.
Turusta päin: Aja 10-tietä kohti Hämeenlinnaa. Ravattulan K-Citymarketin jälkeen liity
Ohikulkutielle kohti Helsinkiä. 2,4km kuluttua nouse ramppia kohti Tuulissuo. Käänny vasemmalle
Loukinaistentie. 650m jälkeen käänny vasemmalle Kulkuripellontie. Aja tien päähän ja olet
perillä. Halli on Kulkuripellontien päässä viimeinen halli oikealla.
Hämeenlinnasta päin: Aja 10-tietä kohti Turkua. Muutama kilometri Liedon keskustan
jälkeen, heti Liedon paloaseman jälkeen, käänny vasemmalle Loukinaistentie. 1,8km jälkeen
käänny oikealle Kulkuripellontie. Aja tien päähän ja olet perillä. Halli on Kulkuripellontien
päässä viimeinen halli oikealla.
Koepäivänä päivystää puhelinnumero 02-4316155/Annette Wahlberg

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kilpailuun!
Tahtitassut ry

