Tervetuloa Keravan Agility Teamin
agilitykilpailuihin Ojankoon lauantaina ja
sunnuntaina 26.-27.2.2022
Kilpailupaikkana on Ojanko Areena osoitteessa Pitkäsuonkuja 6, Vantaa. Ajo-ohje kisapaikalle löytyy täältä:
http://www.ojanko.fi/ajo-ohje.
Tiedossa on “vanhanajan kyläkisat”, jossa osallistujia on paljon ja kilpailupäivä voi venyä. Varauduthan tähän
jo ennalta. Jaksamista parantaa, kun nautit buffan antimista ja kanssakisaajien seurasta. Kisa-aikataululla
varmistetaan ratajärjestys ja mahdollisimman monelle mahdollisuus kisata ulkomaanvahvistuksen Vendula
Hausnerovan radoilla.
Kiitos, että kiinnität kisapaikalla huomiota voimassa oleviin yleisiin hygieniavaatimuksiin. Suojaathan itseäsi
ja muita pitämällä mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä, huolehtimalla käsihygieniasta ja käyttämällä maskia.
Kädet voi pestä rakennuksen päädyssä olevissa WC tiloissa ja käsidesiä on mm. ulko-ovien läheisyydessä.
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:
· koiran rokotustodistuksen
· kilpailukirjan (myös kilpailupaikalla myynnissä)
· mittaustodistuksen (jos sinulla on jo sellainen)
· rekisteritodistuksen / x-rotuisen omistajatodistuksen
· hengityssuojaimen / maskin
Seuraavan sivun taulukosta näet oman luokkasi rataan tutustumisen arvioidun alkamisajan. Aikataulu on
ohjeellinen ja luokat saattavat alkaa hieman arvioitua aikaisemmin (max 30 min).
Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan ajoissa. 3-luokalla on käytössä itsenäinen ilmoittautuminen, jonka ohjeet
löytyvät ilmoittautumispisteeltä. Kaikki kisakirjat jätetään ilmoittautumispisteeseen, oman
luokan/kokoluokan mukaiseen lokeroon. Kisajärjestäjä hakee ilmoittautumispisteestä vain nollakirjat.
Juoksut: Mikäli koirallasi on juoksut, merkitse tämä ilmoittautumislistaan punaisella merkinnällä! Juoksuisen
nartun on kilpailupaikalla käytettävä juoksusuojaa ja talutushihnassa on kannettava punaista nauhaa, jonka
saat ilmoittautumispisteestä. 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 pikaisesti
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 luokkavaihtoon oikeuttavan 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: kisat@keravanagilityteam.com
· Kilpailupäivänä: 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
Kilpailupaikka: Kilpailupaikalla on kaksi kenttää ja osittain kisaa käydään kahdella kentällä samaan aikaan.
Tarkista paikan päällä kenttäjako. Kisapaikan kartta löytyy kisakirjeen liitteessä.
Rataan tutustuminen: Riippuen kisaajamäärästä, rataan tutustuminen suoritetaan yhdessä tai
useammassa erässä. Tutustumisryhmien jako löytyy kilpailupaikalta.
Vastaavat koetoimitsijat:
· Lauantaina: Inkeri Jalonen
· Sunnuntaina: Hanna Salovuori ja Sirpa Jääskeläinen

Suuntaa-antava kartta kilpailupaikasta.

