Tervetuloa Villähteen Agility-Urheilijat ry:n järjestämiin
agilitykilpailuihin lauantaina 29.12.2018 ja sunnuntaina
30.12.2018
Kisat järjestetään VAU: n koiraurheilukeskuksessa, osoitteessa Vipusenkatu
25, Lahti.
Halli on puolilämmin (+5) keinonurmipohjainen (Jutagrass) sisähalli. Ajoohjeet kisapaikalle ohessa.
Lauantaina 29.12.2018 on 3-luokkien A- ja B- agilityradat sekä C-hyppyrata, tuomarina Arto Laitinen.
Sunnuntaina 1- ja 2-luokkien D ja E- agilityradat sekä F-hyppyrata, tuomarina Arto Laitinen ja Mika Kangas.

Mukaasi tarvitset
-koiran
-koirasi kilpailukirjan (ostettavissa myös kisapaikalta)
-rokotustodistuksen ja rekisteritodistuksen
-lisenssikortin tai tositteen maksetusta lisenssistä
- mittaustodistuksen, jos koiralla on jo sellainen (lopullinen tai
väliaikainen)

Huomioithan, että kisakentälle mennään vain sisäkengissä.
Kisapaikalla on kanttiini, josta voi ostaa pientä syötävää ja juotavaa. Paikalla on myös vesipiste ja wc.

Lähtölistat, kisakirje ja arvioitu aikataulu
Kisakirje ja arvioitu aikataulu ilmestyvät viimeistään torstain 27.12.2018 aikana osoitteeseen http://vauagility.net . Lähtölistat tulevat näkyviin perjantaina 28.12.2018 ja ovat myös näkyvillä kilpailupaikalla.
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti
rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2)
Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia antidopingsääntöjä.

Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua rataantutustumisaikaasi.
Mikäli tulet nyt ensimmäistä kertaa kilpailemaan ja osallistut mittaukseen, pyydämme lähettämään
sähköpostia osoitteeseen hannapylkkanen@gmail.com. Kerro sähköpostissa koirasi virallinen nimi,
rekisterinumero ja rotu viimeistään lauantaina 29.12.2018 iltapäivällä, jotta voimme kirjoittaa tarvittavat
mittausasiakirjat jo valmiiksi.
Mittaukseen osallistuvien koirakoiden tulee olla kisapaikalla mittauspisteen läheisyydessä 30 minuuttia
ennen rataantutustumista, jotta tuomari ehtii suorittamaan mittaustoimenpiteet. Mikäli koirasi kokoluokka
on jo määritetty mittaustilaisuudessa, muista ottaa mittaustodistus kisoihin mukaan. Tuomari tarvitsee
mittaustodistusta tuloskirjan vahvistamiseen.

Pyydämme 1- ja 2-luokkien ohjaajia ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, mikäli heillä on
luokkanousumahdollisuus ja he aikovat seuraavan nollan saadessaan nousta seuraavaan luokkaan (3. – 7.
nollatulos antaa oikeuden nousta seuraavaan luokkaan, 8:nen nollan saadessaan koirakon on pakko siirtyä
seuraavaan luokkaan).
Mikäli osallistut kilpailuun juoksuisella nartulla, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan
kilpailusuorituksen ajaksi. Kerrothan ilmoittautuessasi koiran juoksuista. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän
puolesta.
Toivomme kaikkien kilpailijoiden huolehtivan alueen siisteydestä korjaamalla koiranne jätökset pois.
Osallistumisen peruutuksen maksamme vain asianmukaista todistusta vastaan (lääkäri, eläinlääkäri,
juoksutodistus).

Pysäköinti
Hallin piha on suurimmaksi osaksi käytössä pysäköintiin ja kisaajien käytössä on myös koulutuskeskus
Salpauksen yläparkki. Myös Vipusenkadun varteen voi pysäköidä tarvittaessa. Halliin on mahdollista tuoda
häkki omalle koiralle.

Tiedustelut, luokkamuutokset ja pois-jäännit ennen kisaa koetoimitsijalle
Hanna Pylkkänen 040-828 2048 ja sähköposti hannapylkkanen@gmail.com
lauantaina 29.12.2018 puhelimitse Heidi Katajainen 040 0738 950
sunnuntaina 30.12.2018 puhelimitse Hanna Pylkkänen 040 8282 048

Ajo-ohje
VAU: n koiraurheilukeskus, Vipusenkatu 25, Lahti

4-tieltä (Helsingin tai Jyväskylän/Mikkelin suunnalta)
Käänny moottoritieltä liittymästä numero 18 ja seuraa opasteita suuntaan Jämsä/Vääksy (reitti 24), noin 1,8
kilometrin päästä käänny vasemmalle Kytölänkadulle ja käänny muutaman sadan metrin päässä
liikenneympyrästä oikealle. Liikenneympyrän jälkeen käänny heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle,
kisapaikka on oikealle puolelle jäävässä hallissa.
12-tieltä (Tampereen suunnalta)
Seuraa opasteita 4-tielle (Helsinki/Jyväskylä/Mikkeli-moottoritie) ja käänny Jyväskylän/Mikkelin suuntaan.
Jatka samalla kaistalla seuraavasta liittymästä (numero 18) ylös ja seuraa opasteita suuntaan Jämsä/Vääksy
(reitti 24), noin 1,8 kilometrin päästä käänny vasemmalle Kytölänkadulle ja käänny muutaman sadan metrin
päässä liikenneympyrästä oikealle. Liikenneympyrän jälkeen käänny heti seuraavasta risteyksestä
vasemmalle, kisapaikka on oikealle puolelle jäävässä hallissa.
24-tieltä (Vääksyn sunnalta)
Seuraa opasteita 4-tien suuntaan (Helsinki/Mikkeli-moottoritie), aja ohitustietä (Holman Kymijärven
maantie/reitti 24) noin 2,4 kilometriä ja käänny oikealle Kytölänkadulle ja käänny muutaman sadan metrin
päässä liikenneympyrästä oikealle. Liikenneympyrän jälkeen käänny heti seuraavasta risteyksestä
vasemmalle, kisapaikka on oikealle puolelle jäävässä hallissa.

