Tervetuloa Agility ry:n kisoihin 7.5.2017
Kilpailupaikkana toimii Niinu Agility Sport -halli Kirkkonummen Masalassa (osoite Salmitie 6). Katso ajoohjeet ja kartta alempaa. Kilpailun tuomareina toimivat Anne Huittinen ja Minna Räsänen.
Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä (tatuointi tai mikrosiru) sekä rokotettuja
Kennelliiton määräysten mukaan. Otathan mukaan rokotustodistuksen, rekisteritodistuksen, kilpailukirjan sekä
todistuksen lisenssistä, tai maksukuitin lisenssimaksusta.
Kilpailukirjoja saa ostettua myös ilmoittautumispisteestä (hinta 3 euroa). Rokotustodistus katsotaan
ilmoittautumisen yhteydessä ja tunnistusmerkintä tarkistetaan satunnaisesti osallistujilta. Kilpailevan koiran
täytyy olla vähintään 18 kuukauden ikäinen. Varaudu esittämään maksukuitti kisapaikalla ilmoittautuessasi,
mikäli ilmoittautumisessasi arkistointitunnuksen kanssa ollut häiriöitä. Huomioithan, ettei meillä käy Smartum
ym. liikuntasetelit.
Ilmoittaudu hyvissä ajoin, viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi rataantutustumisen alkua. Jos koirallasi on
juoksu ilmoitathan siitä ilmoittautuessasi, tuot koirasi halliin vain suorituksesi ajaksi ja pidät punaista nauhaa
remmissä.
Hallissa on 10€ jätösmaksu. Lisätietoa linkistä: https://www.niinuagilitysport.fi/info/usein-kysyttya/#vahinko.
Ilmoitathan poisjäännistä mahdollisimman pikaisesti Virpi Söderlinille tekstiviestillä 050–5563189, tai
sähköpostilla Virpi.Soderlin@me.com
Osallistumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa tai jos koiralla on juoksu. Palautukseen
oikeuttavat lääkärintodistus ja juoksun alkamisesta kahden täysikäisen allekirjoittama vapaamuotoinen todistus.
Todistukset pitää lähettää 10.5.2017 mennessä osoitteeseen Leena Kerkelä, Mellinintie 5 A 6, 00870 Helsinki
tai sähköpostilla osoitteeseen maksut@agry.fi. Muista liittää kirjeeseen myös tilinumero, johon
ilmoittautumismaksun voi palauttaa.
Mikäli osoitelipukkeessa tai vahvistussähköpostiviestissä on koiran kutsumanimen yhteydessä tähti (*), on
esitettävä maksukuitti tai lahjakortti ilmoittautumisen yhteydessä.
Taulukosta näet oman luokkasi arvioidun rataantutustumisajan. Huomaa, että starttia voidaan aikaistaa puoli
tuntia, jos kisat sujuvat jouheasti. Ilmoittautuminen on viimeistään puoli tuntia ennen rataantutustumista.

Luokka

Koiria

Rataantutustuminen

Mini 3A
Medi 3A
Mini 3B
Medi 3B
Mini 3C
Medi 3C
Maxi 3C
Maxi 3B
Maxi 3A

18
27
24
32
18
28
29
31
27

10:00
10:40
11:40
12:30
13:50
14:30
15:40
16:40
17:45

Tuomari
Minna Räsänen
Minna Räsänen
Minna Räsänen
Minna Räsänen
Minna Räsänen
Minna Räsänen
Anne Huittinen
Anne Huittinen
Anne Huittinen

Ajo-ohjeet: Niinu Agility Sport -halli sijaitsee Kehä III varrella Kirkkonummen Masalassa. Hallin osoite on
Salmitie 6, Masala (katso kartta). Hallin omalla pihalla on ilmainen paikoitustila osallistujille. Juna-asemalta on
matkaa 300 metriä ja linja-autopysäkiltä 500 metriä. Yhteydet ja aikataulut löydät reittioppaasta.
Hallin pihan ja tienvarren lisäksi on Masalan juna-asemalla (kunnallisia pysäköintipaikkoja, etäisyys hallilta
250m). Voimme käyttää hallin toisen puolen pysäköintialuetta, joka on aidalla rajattu. Pysäköintialueelle ei saa
missään nimessä tulla minkäänlaisia merkkejä koirista (pissoja tai kakkoja).
Kilpailupaikan buffetti ja wc ovat käytettävissänne.
Pieneläinpäivystys (YES) Viikissä, puh 0600-974

Toivotamme onnea ja menestystä kisoihin!
http://www.agry.fi

