Tervetuloa Villähteen Agility-Urheilijat ry:n
järjestämiin agilitykilpailuihin 11.-12.7.2020
Artjärvelle!

Kisat järjestetään Vuorenmäen urheilukentällä Artjärvellä, osoitteessa
Salmelantie 202, 16200 Orimattila.

Kenttä on hiekkapohjainen urheilukenttä. Kenttää reunustavat kehänauhat, kenttä ei siis ole aidattu.
Tuomareina toimivat Johanna Nyberg ja Henri Luomala.
Lauantaina 11.7. kisataan 1.-2.-luokissa kolme rataa (A- hyppy, B-agility, C-agility) ja hyppy- ja agilityrata
kolmosluokalle (A-hyppy, B-agility). Sunnuntaina 12.7. kolmosluokalle kolme rataa (D-agility,E-agility, Fhyppy) ja 1.-ja 2.luokille kaksi agilityrataa (D-agility, E-agility).
3-luokan sunnuntain E- ja F-radoilla ratkotaan myös Salpausselän kennelpiirin yksilöpiirinmestaruudet 2020.
Kerrothan ilmoittautuessasi jos osallistut piirinmestaruuskilpailuun.
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)
Lähtölistat ja arvioitu aikataulu
ilmestyvät viimeistään torstain 9.7. aikana osoitteeseen http://vau-agility.net . Lähtölistat ovat näkyvillä
myös kilpailupaikalla. Huomioithan, että koronarajoitusten vuoksi (max. 20 koirakkoa tutustumisessa)
tutustumisryhmiä on jaoteltu. Seuraathan siis kuulutuksia kisapaikalla ennen luokkasi arvioitua
tutustumisaikaa.
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.
Luokka voi alkaa aikaisintaan puoli tuntia ennen arvioitua alkamisaikaa.
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).
Kisakirjoja emme ilmoittautumispisteessä kisaajilta kerää, vaan nollan tehneiden ohjaajien tulee tuoda
kisakirjansa täytettäväksi toimistoon kyseisen radan päättymisen jälkeen.

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.
Osallistumisen peruutuksen maksamme vain asianmukaista todistusta vastaan (lääkäri, eläinlääkäri,
juoksutodistus).

Mittaus
Mittaukseen osallistutaan jo päättyneen ennakkoilmoittautumisen mukaan. Ensimmäisestä mittauksesta
peritään 10 € mittausmaksu joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Seuraavat mittaukset ovat
maksuttomia. Mikäli sinulla ei ole koirallesi vielä kisakirjaa, voi niitä ostaa ilmoittautumispisteestä 3 €
hinnalla. Varaa mukaasi tasaraha käteisenä.
Olethan paikalla aikataulussa ilmoitettuna aikana, mikäli olet ilmoittautunut mittaukseen.

Pysäköinti
Urheilukentän parkkipaikka on aika pieni, joten toivomme huomaavaisuutta parkkeerauksessa. Autoja ei
välttämättä saa kentän välittömään läheisyyteen, joten esimerkiksi häkkien ottaminen mukaan on
suositeltavaa.

Muuta
Kisapaikalla kentän läheisyydessä on kanttiini, josta voi ostaa pientä syötävää ja juotavaa take awayperiaatteella.
Kisapaikan viereisen caravan-alueen huoltorakennus on vain alueella majoittuvien käytössä. Päiväkävijöiden ja kisaajien WC-tilat löytyvät maamiesseurantalolta mäen päältä. Talolta saa myös juomavettä. Kentän
punaisella juoksuradalla kävelemistä pyydetään välttämään.
Toivomme kaikkien kilpailijoiden huolehtivan alueen siisteydestä korjaamalla koiran jätökset pois.
Huomioittehan, että koirien jätökset toivotaan korjattavaksi myös metsästä pururadan varrelta, koska
läheinen koulu ja alueen asukkaat käyttävät metsää ahkerasti virkistysalueena. Alueella on roskiksia jätöksiä
varten.
Ärinät on kiireetön, rento kisatapahtuma, ja koronaviruspandemian erityisjärjestelyistä johtuen aikataulut
ovat vielä normaalia väljemmät.
Koronapandemiasta johtuvia erityisohjeita tulee seuran nettisivuille, luethan myös ne huolella:
https://www.vau-agility.net/yleinen/artjarven-arinat-goes-agility-11-12-7-2020/

Tiedustelut, luokkamuutokset ja poisjäännit ennen kisaa vastaavalle koetoimitsijalle
Hanna Pylkkänen hannapylkkanen@gmail.com
lauantaina 11.7. puhelimitse Marja Petäjä-Suvanto 044-2749644
sunnuntaina 12.7. puhelimitse Hanna Pylkkänen 040-8282048

TERVETULOA 

Ajo-ohje Salmelantie 202, Artjärvi
Salmelantien varrella on opasteet kisapaikalle.

