Tervetuloa Keravan Agility Teamin
agilitykilpailuihin ja Uudenmaan
piirinmestaruuskilpailuihin Ojankoon
lauantaina ja sunnuntaina 8.-9.6.2019
Kilpailupaikkana on Agria Eläinvakuutus Areena osoitteessa Pitkäsuonkuja 6, Vantaa. Ajo-ohje
kisapaikalle löytyy täältä: http://www.ojanko.fi/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

Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, ota mukaasi kisalahjakortti, liikuntasetelit tai - kortti tai
maksukuitti.

Seuraavan sivun taulukosta näet oman luokkasi arvioidun alkamisajan. Aikataulu on ohjeellinen ja
luokat saattavat alkaa hieman arvioitua aikaisemmin (max 30 min).
Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Mikäli
koirallasi on juoksut, muistathan ilmoittaa asiasta ilmoittautumispisteessä! Juoksuisen nartun on
kilpailupaikalla käytettävä juoksusuojaa ja talutushihnassa on kannettava punaista nauhaa, jonka
saat ilmopisteestä. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi.
Mitattavat koirat ja koirat, joiden kilpailukirja pitää vahvistaa: Ilmoittautuminen lauantaina
klo 8.20 mennessä. Mittauksesta saat lisätietoa ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli koirasi
tulee mitata kisapaikalla, ole ystävällinen, ja ilmoita siitä etukäteen sähköpostilla
kilpailut@keravanagilityteam.com
1- ja 2-luokan koirakot huomio: vuoden 2018 alusta voimaan astuvien 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. (Jos et vielä aamulla ole asiasta varma, niin ei haittaa.)
Lähtöluettelot ovat tulostettavissa osoitteesta http://www.keravanagilityteam.com.
Tiedustelut / poissaolot / luokkanousut:
- Ennen kilpailupäivää: kilpailut@keravanagilityteam.com
- Poissaolot ennen kilpailupäivää ilmoitetaan talous@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 tai Lahjakortit postitse osoitteeseen Sari Kulju Palstatie 33 04240
Talma
Kisojen päätyttyä hallin ovet ja kisa-alueen portti suljetaan 60 minuutin (tunti) kuluttua
kisojen palkintojen jaon jälkeen. Huomioittehan tämän kun menette koirien kanssa
lenkille.
Vastaavat koetoimitsijat:
- Lauantaina: Sirpa Jääskeläinen ja Suvi Virtala
- Sunnuntaina: Salovuori Hanna ja Sirpa Jääskeläinen

Menestyksekästä kisapäivää!

Arvioidut rataantutustumisajat:

