
Tervetuloa Keravan Agility Teamin
agilitykilpailuihin JAU-Areenalle

lauantaina ja sunnuntaina 13.-14.11.2021

Kilpailupaikkana on JAU-Areena osoitteessa Rajakulmantie 224, 04430 Sipoo. Ajo-ohje kisapaikalle löytyy
täältä: Ajo-ohje. Paikalla on buffetti ja WC.

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja sekä
tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Ohjaajilla on oltava Suomen Agilityliiton
kilpailijalisenssi (A tai B –lisenssi). Muistathan myös antidopingsäännön (www.kennelliitto.fi)

Muistathan ottaa mukaasi:
· rokotustodistuksen
· kilpailukirjan (myös kilpailupaikalla myynnissä)
· mittaustodistuksen (jos sinulla on jo sellainen)
· rekisteritodistuksen / x-rotuisen omistajatodistuksen

Seuraavan sivun taulukosta näet oman luokkasi rataantutustumisen arvioidun alkamisajan. Aikataulu on
ohjeellinen ja luokat saattavat alkaa hieman arvioitua aikaisemmin (max 30 min). Tummennetulla merkittyjä
aikoja ei aikaisteta, vaikka kilpailupäivä olisikin edellä aikataulusta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan ajoissa. Kisakirjat jätetään ilmoittautumispisteelle. Kisajärjestäjä hakee
ilmoittautumispisteestä vain nollakirjat. Varaudu esittämään maksukuitti ilmoittautumispisteellä kysyttäessä.

Juoksut: Mikäli koirallasi on juoksut, ilmoita tämä ilmoittautumispisteellä! Juoksuisen nartun on
kilpailupaikalla käytettävä juoksusuojaa ja talutushihnassa on kannettava punaista nauhaa, jonka saat
ilmopisteestä. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi.

Mittaus: Mittaukseen tuleville koirille on ollut erillinen ohje ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli koirasi tulee
mitata kisapaikalla ja sinulta jäi se ilmoittautumisen yhteydessä huomaamatta, ilmoita siitä sähköpostilla
kisat@keravanagilityteam.com.

1- ja 2-luokan koirakot huomio: vuoden 2018 alusta voimaan astuneiden sääntöjen mukaan luokkanousu
seuraavaan tasoluokkaan on mahdollista 3 luokanvaihtoon oikeuttavan tuloksen jälkeen, mutta nousu ei ole
pakollinen kuin vasta 8 tuloksen jälkeen. Ilmoittautuessasi kisapaikalla, ole ystävällinen ja kerro, aiotko
nousta heti seuraavaan luokkaan, jos saat siihen oikeuttavat tulokset.

Lähtöluettelot: tulostettavissa osoitteesta http://www.keravanagilityteam.com.

Tiedustelut / poissaolot / luokkanousut:
· Tiedustelut ennen kilpailupäivää: kisat@keravanagilityteam.com
· Poissaolot ennen kilpailupäivää ilmoitetaan talous@keravanagilityteam.com
· Kilpailupäivänä yhteydenotot: puh. 045 332 3122
· Kisamaksun palautukseen oikeuttavat poissaolot on ilmoitettava ennen kilpailun alkua. Tilitieto ja

osallistumistiedot (monta rataa/säkäluokka) tulee ilmoittaa viikon kuluessa kisoista osoitteeseen
talous@keravanagilityteam.com

Rataan tutustuminen: Riippuen kisaajamäärästä, rataan tutustuminen suoritetaan kahdessa tai
useammassa erässä. Kilpailupaikalla ilmoitetaan tutustumisryhmien jako.



Koronatoimenpiteet: Koronatilanteen jälleen heikennyttyä suosittelemme maskien käyttöä. Hallilla on
käsienpesumahdollisuus ja kasidesiä käytettävissä.

Vesihuolto: WC-tilojen vesi ei ole juotavaksi sopivaa. Varaa juomavettä itsellesi ja koirallesi. Kisapaikalla on
myynnissä kylmiä juomia ja vettä.

Vastaavat koetoimitsijat:
· Lauantaina: Sari Parviainen
· Sunnuntaina: Inkeri Jalonen

LAUANTAI
Luokka Kilpailu Klo Koiria Tuomari

3 L, sL, M, S, xS A agi 10:00 34 Markku Kaukinen
3 L, sL, M, S, xS B agi 11:15 44 Markku Kaukinen
3 L, sL, M, S, xS C hyp 12:45 41 Markku Kaukinen

KILPAILU PÄÄTTYY N KLO 14

SUNNUNTAI
Luokka Kilpailu Klo Koiria Tuomari

1 xS, S, M, sL, L MITTAUS 10:00 Tommi Raita-aho
1 xS, S, M, sL, L C hyp 10:30 32 Tommi Raita-aho
1 xS, S, M, sL, L B agi 12:00 52 Tommi Raita-aho
1 xS, S, M, sL, L A agi 13:45 43 Tommi Raita-aho

TAUKO
Luokka Kilpailu Klo Koiria Tuomari

2 xS, S, M, sL, L A agi 15:30 30 Tommi Raita-aho
2 xS, S, M, sL, L B agi 16:45 32 Tommi Raita-aho
2 xS, S, M, sL, L C hyp 18:00 17 Tommi Raita-aho

KILPAILU PÄÄTTYY N KLO 19:00


