Tervetuloa CityBelgit ry:n
AGILITY- KILPAILUIHIN
su 13.3.2016
Tuomari: Sari Mikkilä
Kilpailupaikka: Niinu Agility Sport-halli (http://www.niinuagilitysport.fi/) Masalassa osoitteessa
Salmitie 6, 02430 Kirkkonummi. Kisa-alusta on keinonurmikenttä.
Pysäköinti: Hallin pihan ja tienvarren lisäksi on Masalan juna-asemalla (kunnallisia) pysäköintipaikkoja,
etäisyys hallilta 250 metriä (https://goo.gl/maps/8p4p3K9QU3n)
Sisäänkäynnit: Ilmoittautumiseen ja lähtöalueelle kuljetaan hallin pitkältä sivulta, puffaan ja vessoihin
hallin päädystä. Hallissa on pieni häkkialue, jonne kulku hallin pitkältä sivulta.
Aikataulusta näet milloin alkaa oman luokkasi rataan tutustuminen. Saavuthan paikalle viimeistään
puoli tuntia ennen sitä.
Rataan- Jotta kisapäivä saadaan vietyä sujuvasti läpi, on tärkeää, että
kpl
tutustuminen kolme seuraavaa lähtijää on aina jonossa valmiina odottamassa
starttiaan.
Mini 3 A
19
9:00
Medi 3A
23
9:30 Jos olemme päivän aikana edellä aikataulua, voidaan sitä
Mini 3 B
23
10:25 aikaistaa enintään 30 minuuttia.
Medi 3 B
24
11:00 Lähtölistat voit tulostaa osoitteesta www.citybelgit.fi
Mini 3 C HR
21
11:55 viim. to 10.3. Kisapaikalla ei jaeta lähtölistoja.
Medi 3 C HR
27
12:25 Kilpailupaikalla lähtölistat päivitetään, kun kaikki luokan
ilmoittautumiset ovat tulleet ja muutokset on kirjattu listoihin.
Maxi 3 C HR
32
13:00
Maxi 3 B
32
14:00 Rokotus ja tunnistusmerkintä: Kaikkien kilpailuun
Maxi 3 A
31
15:00 osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n
määräysten mukaisesti rokotettuja, ja ohjaajilla pitää olla
Kisat päättyy n. klo
16:00
Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B). Muista ottaa
mukaasi kilpailukirja (voi ostaa kilpailupaikalta), rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus ja
rokotustodistus, lisenssikortti (tai tosite maksetusta lisenssistä) vuodelle 2016 sekä hakaneula numerolapun
kiinnitystä varten ja vettä koirallesi.
Mikäli vahvistussähköpostissa on koiran nimen yhteydessä tähti (*), on maksukuitti esitettävä tai lahjakortti
luovutettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Huom! Rokotustodistuksessa on oltava merkintä viimeisestä voimassaolopäivästä, muutoin koiralla ei
ole kilpailuoikeutta eikä starttimaksua palauteta. Merkinnän saat eläinlääkäriltä.
3-luokkiin on mahdollista osallistua myös juoksuisella nartulla. Juoksunartulla on oltava juoksuhousut
jatkuvasti päällä kilpailuradan ulkopuolella sekä hihnassa punainen nauha merkkinä juoksuista. Ilmoitathan
koiran juoksusta ilmoittautumispisteessä. Muistathan myös antidopingsäännöt (www.kennelliitto.fi).
Mikäli joudut jäämään pois kilpailusta, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian Pirjo Ritovuorelle,
pirjo.ritovuori@gmail.com tai 040 567 3492. Juoksutodistukset ja muut kisamaksun palautukseen
oikeuttavat paperit tilinumeroineen toivomme teidän lähettävän Pirjo Ritovuorelle, Taimikuja 12 B, 02920
Espoo viimeistään 18.3.2016. Kiitos!
Kisapäivän aikana päivystää Pirjo Ritovuori puh. 040 567 3492.

Onnea, menestystä ja iloista mieltä
kilpailuun!

