Tervetuloa VillähteenAgility-Urheilijat ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin
lauantaina 21.05.2022 ja sunnuntaina 22.05.2022
Kisat järjestetään VAU: n koiraurheilukeskuksessa, osoitteessa Vipusenkatu
25, Lahti (huom, kisat isolla puolella, jonne käynti hallirakennuksen
keskiosasta). Ajo-ohjeet kisakirjeen lopussa. Halli on puolilämmin (+5)
keinonurmipohjainen (Jutagrass) sisähalli.
Jotta matto säilyisi puhtaana ja kuivana, käytäthän matolla ainoastaan
sisäkäytössä olevia kenkiä, huom! Myös viereisellä kentällä/häkkialueella.
Hallissa on käytettävissä sisä-wc, jossa myös vesipiste (juomakelpoinen
vesi).
Lauantaina kisataan 1- ja 2-luokkien A ja B agilityradat sekä C- hyppyrata. Salpausselän kennelpiirin
epävirallinen joukkuemestaruuskilpailu kisataan virallisten kisojen jälkeen.
Sunnuntaina kisataan 3-luokkien D ja E agilityradat sekä F-hyppyrata, joista E-ja F radoilla kisataan myös
Salpausselän kennelpiirin mestaruudesta.
Virallisilla radoilla tuomareina toimivat 1-2lk:lla Kati Wala-Bruin ja 3lk:lla Markku Kaukinen. Epävirallisen
joukkuekilpailun tuomarina toimii Tanja Sundqvist.

Mukaasi tarvitset
• koirasi kilpailukirjan (ostettavissa myös kisapaikalta)
• rokotustodistuksen ja rekisteritodistuksen
• 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 noudatetaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia antidopingsääntöjä.
Kisapaikalla on kanttiini, josta voi ostaa pientä syötävää ja juotavaa, maksuna käy käteinen tai pankkikortti.
Lähtölistat ja arvioitu aikataulu ilmestyvät viimeistään torstain 19.05. aikana osoitteeseen
http://vau-agility.net ja lähtölistat ovat myös näkyvillä kilpailupaikalla.

Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua rataantutustumisaikaasi.
Kisainfo
Tuo kisakirjasi laatikkoon ilmopisteeseen ja merkitse listoihin olevasi paikalla, ota henkarista numeroliivisi.
Mikäli maksat osallistumisen lahjakorteilla tai liikuntaseteleillä, kirjaa nimesi jokaiseen
lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen ja jätä ne niille varattuun laatikkoon.

Liivi palautetaan kilpailusuoritusten jälkeen ilmopisteessä olevaan saaviin. Rokotustodistuksia tarkistetaan
pistokokein numeroliivien noutopisteellä.
Seuraava luokka voi alkaa heti kun rata saadaan rakennettua valmiiksi mutta aikatauluun punaisella
merkittyjä aikoja ei aikaisteta!
Mikäli osallistut kilpailuun juoksuisella nartulla, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan
kilpailusuorituksen ajaksi ennen rata-alueelle menoa. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta.
Ilmoitathan juoksusta ilmopisteellä saapuessasi kisapaikalle.
Poissaolot
Palautamme kilpailumaksun kokonaisuudessaan ilman lääkärintodistusta, mikäli osallistuja joutuu jättämään
osallistumisen väliin koronavirukseen viittaavien oireiden tai altistumisen 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, olethan paikalla aikataulussa
erikseen ilmoitettuna aikana. Mittaukseen tulevilla koirilla tulee olla mukana kilpailukirja, sekä koiran
rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus. Mikäli sinulla ei ole koirallesi vielä kisakirjaa, voi niitä ostaa
kisapaikalta 3 € hinnalla.
Tärkeitä ohjeita kilpailupaikalla toimimiseen
Pidä koirasi kytkettynä kilpailualueen ulkopuolella ja huolehdi alueen siisteydestä keräämällä koirasi
jätökset. Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä - tutustuthan THL:n koronaohjeisiin. Erillistä
palkintojenjakoa ei ole, luokkien kolme parasta saavat noutaa palkinnot ilmopisteeltä luokan
päättymisen/tulosten vahvistamisen jälkeen.
Huomioithan, että jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Tiedustelut, luokkamuutokset ja poisjäännit ennen kisaviikonloppua vastaavalle koetoimitsijalle:
Heidi Katajainen, p. 0400-738950, heidi.katajainen@gmail.com
lauantaina 21.05. puhelimitse Hanna Pylkkänen, p.040 828 2048
sunnuntaina 22.05. puhelimitse Heidi Katajainen, p. 0400738950

Tervetuloa kisaamaan!

Ajo-ohje
VAUn 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.

