Lämpimästi tervetuloa Agility ry:n ja AST:n kanssa
Stadi Gamesiin 10-11.8.2019!

Tuomareina
Yvonne Ahlin
Kjell Pettersson

Vastaavat koetoimitsijat:
Virpi Söderlin-Vartiainen (lauantaina) kisainfo@agry.fi
050 5563189
Kristiina Lehvilä (sunnuntaina) ast.kilpailu@gmail.com
050 5495262
Luokkanousut ja poisjäännit ennen kisapäivää sähköpostitse,
kisapäivänä puhelimitse yo. numeroon myös tekstiviestillä.

Kisapaikka: Agility ry:n kenttä Käpylän liikuntapuistossa, osoite Mäkelänkatu 72, 00610 Helsinki
Löydät meidät myös Google Mapsista (Agility Ry)

Ilmoittaudu kilpailupaikalla viimeistään 30 minuuttia ennen oman luokkasi arvioitua
rataantutustumisaikaa. Ensimmäistä kertaa kilpailevat mitattavat koirat viimeistään 45 minuuttia
ennen luokan rataantutustumista. Ainoastaan kilpailijat, jotka kisaavat ensimmäistä kertaa ja joilla ei
ole virallista mittaustodistusta, mitataan kilpailuissa. Huomatkaa, että koska kisoissamme on
ulkomaalaiset tuomarit, kisoissa määritetään koiran kokoluokka tähän kilpailuun ja mittaustulos
merkitään kisakirjaan. Kisoissa tehtyä mittausta ei kuitenkaan lasketa Suomen Agilityliiton
toimintaohjeen D10 (Kokoluokan määrityksen toimintaohje) tarkoittamiin mittauksiin eikä
rajatapauskoirien myöhempiä mittauksia tehdä.
Ilmoittautuminen avataan tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumista. Kilpailuun osallistuvien koirien
tulee olla tunnistusmerkittyjä (tatuointi tai mikrosiru) sekä rokotettuja Kennelliiton määräysten mukaan.
Otathan mukaan rokotustodistuksen, rekisteritodistuksen, mittaustodistuksen sekä kilpailukirjan. Ole
valmis esittämään kilpailulisenssisi pyydettäessä.
Kilpailukirjoja saa tarvittaessa ostettua myös ilmoittautumispisteestä (hinta 4 euroa). Rokotustodistus
katsotaan ilmoittautumisen yhteydessä ja tunnistusmerkintä tarkistetaan satunnaisesti osallistujilta.
Varaudu esittämään maksukuitti kisapaikalla ilmoittautuessasi, mikäli ilmoittautumisessasi
arkistointitunnuksen kanssa on ollut häiriöitä. Huomioithan, ettei meillä käy Smartum ym. liikuntasetelit.
Jos koirallasi on juoksu, mainitsethan siitä ilmoittautuessasi ja tuot koirasi kisapaikan läheisyyteen vain
suorituksesi ajaksi. Kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen

talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan
kilpailusuorituksen ajaksi.

Agryn
kenttä
sijaitsee
osoitteessa
Mäkelänkatu 72 (KENTTÄ kuvassa).
Kävelymatka Pasilan asemalta karttaan
merkittyä kävelytietä pitkin on n. 1 kilometri
(15 minuutin kävely). Autolla etelän
suunnasta pitkin Mäkelänkatua tultaessa on
oltava erityisen varovainen käännyttäessä
vasemmalle sekä raitiotiekaistojen että
ajoväylän yli. Suosittelemme autolla etelästä
tuleville oikealle ohjattua U-käännöstä
edessä olevan risteyksen kautta. Käytössä
olevat parkkipaikat ovat kentän vieressä
olevat
P-paikat.
Myös
etelämpänä
sijaitsevan
Velodromin
edessä
on
parkkipaikkoja.
Pidä kisapaikka siistinä ja kerää koirasi jätökset! Ulkoiluta koirasi mielellään puiston ulkopuolella, esim.
Mäkelänkadun tai Koskelantien varressa. WC:t ovat Käpylän liikuntapuiston huoltorakennuksessa
kenttää vastapäätä. Paikalla on myös pieni buffetti, varaa siis käteistä mukaan.
Kisaaja on velvollinen tarkistamaan sekä omat tuloksensa kisapaikalla tuloslistoista että kisakirjan
merkinnät (tulos, sijoitus, LUVA/OIVA/PAVA/SERT/SERT-H -merkinnät, tuomarin allekirjoitus).
Muutospyynnöt on toimitettava järjestävälle seuralle viikon sisällä kilpailun pitämisestä.
Kisamaksujen palautuksia varten liitä mukaan joko lääkärintodistus koiran sairastumisesta tai kahden
henkilön allekirjoittama todistus koiran kiimasta. Palautuspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen
maksut@agry.fi viikon sisällä kilpailun pitämisestä.
Lähtölistat julkaistaan osoitteessa www.agry.fi ja kilpailun fb-tapahtumassa. Lähtölistoja ei ole jaossa
kilpailupaikalla. Jos kisa saadaan sujumaan jouhevasti, voidaan ratojen aloituksia aikaistaa aina puolta
tuntia aiemmaksi. Seuraa tapahtuman fb-sivuilta ilmoituksia kilpailun kulusta.

Aikataulu
Lauantai
10.8.
Kilpailu
1A (Agi)
1C (Hyp)
1B (Agi)
2B (Agi)
2C (Hyp)
2A (Agi)

1-2 lk
Tuomari
Kjell
Pettersson
Yvonne Ahlin
Kjell
Pettersson
Yvonne Ahlin
Kjell
Pettersson
Yvonne Ahlin

Luokka

Koiramäärä Tutustuminen

xs/s/m/sl/l 1/3/10/8/10

10:00

xs/s/m/sl/l

0/3/5/3/6

11:00

xs/s/m/sl/l 1/4/10/8/8

12:15

xs/s/m/sl/l

0/3/6/4/7

13:50

xs/s/m/sl/l

0/3/6/4/7

14:15

xs/s/m/sl/l

0/3/5/3/6

15:00

Kisat päättyvät lauantaina noin kello 16

Kilpailu
3D(Agi)
3F(Hyp)
3E(Agi)
3F(Hyp)
3E(Agi)
3D(Agi)

Aikataulu
Sunnuntai 11.8. 3 lk
Tuomari
Luokka Koiramäärä Tutustuminen
Yvonne Ahlin
L/SL
40 (27/13)
9:00
Kjell Pettersson
L/SL
41 (27/14)
10:15
Kjell Pettersson
L/SL
42 (28/14)
11:30
Yvonne Ahlin
M/S/XS
55
12:00
(25/25/5)
Yvonne Ahlin
M/S/XS
53
13:35
(25/24/4)
Kjell Pettersson M/S/XS
46
15:15
(20/22/4)

Kisat päättyvät sunnuntaina noin kello 17

Pieneläinpäivystys (YES) Viikissä, puh 0600-974

Mukana menossa myös:

Antoisaa kisapäivää kaikille!

