Agilitykilpailut 7.-8.3.2015
Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa Active
Dogs ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 7.8.3.2015. Kilpailut tuomaroivat Jan Egil Eide
(NOR) ja Jari Tienhaara.
Kilpailupaikkana toimii Active Dog Areena, joka
Haukiputaalla, osoitteessa Verstasmutka 3,
Martinniemi. Hallin lämpötila on + 10-15 astetta
ja alustana on kumirouhetekonurmi.
Kilpailuradan lisäksi halliin ei mahdu sisälle
lämmittelyesteitä. Lähtö- ja maalialueet rajataan
aidoilla, joilla taataan suoritusrauha
lähtövuoroaan odottaville ja maaliin tulijoille
ahtaasta tilasta huolimatta. Jotta kilpailu sujuisi
joutuisasti, saavu lähtöpaikalle ajoissa ja noudata
kokoonkutsujan ohjeita lähtökarsinoihin ja
radalle siirtymisestä.
Ilmoittautuminen, kisakanttiini, wc:t ja
häkkialueet sijaitsevat viereisessä rakennuksessa
(Martintupa). Kilpailijoille on varattu yksi huone,
jonne voi tuoda koirien häkkejä. Johtuen ahtaista
tiloista toivomme, ettei halliin ja muihin tiloihin
tuoda ylimääräisiä turistikoiria.
Ilmoittautumispiste aukeaa molempina päivinä
klo 9:00. Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia
ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Jos
kilpailet ensimmäistä kertaa ja koirasi täytyy
mitata, niin ilmoittaudu noin tuntia ennen
luokkasi alkamisaikaa. Kilpailukirjat luovutetaan
ilmoittautumispisteestä kilpailunumeroliiviä
vastaan.
Koirien mittaus ilmoittautumispisteessä
sunnuntaina aikataulussa mainittuina
ajankohtina. Kilpailukirjoja myynnissä hintaan 3
€/kpl.
Muista ottaa mukaan kilpailukirja, rokotus- ja
rekisteritodistukset sekä lisenssikortti tai kuitti
maksetusta lisenssistä. Koirien
tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle

annetun rokotteen valmisteyhteenvedon
mukainen rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä.
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/atta
chments/rokotusmaaraykset_2015.pdf
3-luokkaan osallistuvan juoksuisen nartun tulee
käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha
merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan
kilpailusuorituksen ajaksi. Ilmoitathan koirasi
juoksusta ilmoittautumispisteessä. Juoksuiset
nartut starttaavat kilpailunumeronsa mukaisilla
paikoilla.
Pyydämme sinua ilmoittamaan mahdollisista
muutoksista, luokkanoususta tai poisjäännistä
mahdollisimman pian vastaavalle koetoimitsijalle.
Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi
juoksun, sairauden tai loukkaantumisen vuoksi,
niin toimita juoksu- tai lääkärintodistus postitse
osoitteeseen Kaisa Hernetkoski, Isopurjeentie 10
B 11, 90510 Oulu 13.3.2015 mennessä.
Kennelyskä-tapauksissa riittää 2 todistajan
allekirjoittama todistus, koskee myös saman
talouden muita koiria. Jos perheen koirilla on
ollut yskää, niin perheen kaikkien koirien tulee
noudattaa 2 vko varoaikaa ennen kilpailuihin
osallistumista.
Kilpailun lähtölistat julkaistaan ke 4.3.
internetissä osoitteessa www.activedogs.net
sekä muutamassa paikassa kilpailupaikalla.
Lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla.
Noudatathan Active Dog Areenan sääntöjä. Näin
voimme myös tulevaisuudessa järjestää kilpailuja
hallissa.
 Koirien ei saa antaa tehdä
tarpeitaan/merkkailla halliin tai koulun
tiloihin. Jos vahinko tapahtuu, niin
merkitse paikka ja ilmoita
siivoustarpeesta välittömästi jollekin
kilpailun toimihenkilöistä.









Älä anna koirasi merkkailla myöskään
ulkona hallin seinille, oven pieliin tai
naapurikiinteistöjen piha-alueille.
Koirien kakat on kerättävä kaikkialta.
Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty.
Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle.
Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen
mielellään kanttiinissa.
Tupakointi sallittu ainoastaan ulkona sille
varatulla paikalla.
Koirat on pidettävä verryttelylenkeillä
kytkettyinä.

Vastaavat koetoimitsijat:
Mikko Aaltonen, 040 5298225
lauantai, 3-luokat
Sari Parviainen, 040 5501406
lauantai, 2-luokat
Hanna Haataja, 050 4922397
sunnuntai
Tervetuloa!
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