Tervetuloa Villähteen Agility-Urheilijat ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin
17.-18.10.2020
Lauantaina 17.10. on 1- ja 2-luokkien A- ja B- agilityradat sekä C-hyppyrata, tuomarina Laura Mättö.
Sunnuntaina 3-luokkien D ja E- agilityradat sekä F-hyppyrata. Tuomarina Jessi Landen.
Kumpanakin päivänä kilpailujen yhteydessä kisaillaan myös collieiden rotumestaruuksista.
Kisat järjestetään VAU:n koiraurheilukeskuksessa, osoitteessa Vipusenkatu 25, Lahti (huom, kisat isolla
puolella, jonne käynti hallirakennuksen keskiosasta).
Halli on puolilämmin (+5) keinonurmipohjainen (Jutagrass) sisähalli. Huomioithan, että keinonurmelle
mennään vain sisäkengissä. Hallissa on wc-tilat ja vesipiste. Hallissa on jonkin verran tilaa häkeille, mutta
turvavälejä tulee noudattaa.
Kisapaikan pihalla on kanttiini, josta voi ostaa pientä syötävää ja juotavaa take away-periaatteella. Suosittelemme korttimaksua.
Ajo-ohjeet kisakirjeen lopussa.
Tiedustelut, luokkamuutokset ja poisjäännit ennen kisaviikonloppua vastaavalle koetoimitsijalle
Heidi Katajainen 040 073 8950 ja sähköposti heidi.katajainen@gmail.com
lauantaina 17.10. puhelimitse Marja Petäjä-Suvanto 044 274 9644
sunnuntaina 18.10. puhelimitse Heidi Katajainen 040 073 8950

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

Lähtölistat ja arvioitu aikataulu
ilmestyvät viimeistään torstain 15.10. aikana osoitteeseen http://vau-agility.net . Lähtölistat ovat näkyvillä
myös kilpailupaikalla.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua rataantutustumisaikaasi.
HUOM! 1- ja 2-luokissa kaikki säkäluokat tutustuvat peräkkäin ratoihin aikataulussa näkyvissä
tutustumisryhmissään ja sitten kisaavat. Myös kolmosissa tutustumisryhmät ovat peräkkäin ennen
kisasuorituksia aikataulun mukaisesti.
Luokka voi alkaa aikaisintaan puoli tuntia ennen arvioitua alkamisaikaa.
Jos maksat startteja kisalahjakorteilla, liikuntaseteleillä tmv. kirjaa nimesi jokaiseen
lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen.
Rokotustodistuksia tarkistetaan pistokokein.
Odota rauhassa, että edellä oleva ilmoittautuja on poistunut ilmoittautumispisteeltä.
Kisakirjoja emme ilmoittautumispisteessä kisaajilta kerää, vaan nollan tehneiden ohjaajien tulee tuoda
kisakirjansa toimiston täytettäväksi mahdollisimman pikaisesti ratansa jälkeen sujuvan kisojen
läpiviennin vuoksi. Kisapaikalla on erillinen piste kisakirjojen tuomista varten.
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.

Poissaolot
Ilmoitathan, mikäli olet poissa kisoista. Koetoimitsijoiden yhteystiedot löytyvät kisakirjeen alusta.
Palautamme kilpailumaksun kokonaisuudessaan ilman lääkärintodistusta, mikäli osallistuja joutuu
jättämään osallistumisen väliin koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi.
Muussa tapauksessa osallistumisen peruutuksen maksamme vain asianmukaista todistusta vastaan (lääkäri,
eläinlääkäri, juoksutodistus). Kisamaksun palautuksissa lähetäthän sähköpostilla vastaavalle koetoimitsijalle
sinun ja koirasi tiedot, syyn poissaololle sekä mahdollisen todistuksen, kuvan maksukuitista sekä
tilinumerosi.

Mittaus
Mittaukseen osallistutaan jo päättyneen ennakkoilmoittautumisen mukaan. Mittaukseen tulevilla koirilla
tulee olla mukana kilpailukirja, sekä koiran rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus. 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
Hallin piha on suurimmaksi osaksi käytössä pysäköintiin ja kisaajien käytössä on myös koulutuskeskus
Salpauksen yläparkki. Myös kadun varrelle on mahdollista pysäköidä.

Tärkeitä ohjeita kilpailupaikalla toimimiseen
Noudatamme kilpailuissa Kennelliiton ohjeita tapahtumien järjestämisestä. Linkki ohjeisiin:
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/paivitetty-ohjeistus-kokeiden-kilpailuiden-ja-testien-jarjestamisesta682020-alkaen
- Vältäthän turhaa oleskelua hallissa oman rataantutustumisen ja kilpailusuorituksen ulkopuolella
- Pidäthän kentällä, parkkipaikalla ja kisapaikan ympäristössä huolen turvaväleistä
- Halutessasi voit käyttää kasvomaskia
- Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä
- Tutustuthan THL:n koronaohjeisiin
- Huomioithan, että jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Tapahtuman järjestäjä, kilpailun toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta
korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
- Pidä koirasi kytkettynä kilpailualueen ulkopuolella, huolehdi alueen siisteydestä keräämällä koirasi jätökset
pois

TERVETULOA 

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.

