Tervetuloa CityBelgit ry:n
AGILITY- KILPAILUIHIN
La 1.8.2015

Kilpailupaikka, Purina Areena, sijaitsee osoitteessa Ruosilankuja 14, Konala, Helsinki. Lisätietoja ja kartan
löydät täältä: http://www.helsinginagilityurheilijat.com/#!map/c22md
Tuomarina toimii Anne Savioja. Vastaavana koetoimitsijana on minien ja medien ajan Riikka Karinen ja
maksien ajan Milja Kunnas-Grönholm.
Paikan päällä on buffet ja WC & vesipiste. Kisapäivän aikana paikalla on myös Berran myyntipiste.
Kisat käydään sekä hallin sisällä että hallin ulkopuolella olevalla kentällä.
Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan hallin sisälle, eikä hallin seinustalle ulkopuolella.
Huom! Autoja ei saa parkkeerata viereisen tenniskentän pihalle!
Ilmoittautuminen aukeaa lauantaina klo 8. Lähtöjärjestys on MiniA, MediA, MiniB, MediB, MiniC, MediC,
MaksiCBA. Aikataulusta näet milloin alkaa oman luokkasi rataan tutustuminen. Saavuthan paikalle
viimeistään puoli tuntia ennen sitä.

Aikataulu 1.8.2015
MINI 3 A
MEDI 3 A
MINI 3 B
MEDI 3 B
MINI 3 C
MEDI 3 C
MAXI 3 C
MAXI 3 B
MAXI 3 A

Rataantutustuminen
17
18
20
23
19
17
25
27
26

Kisat päättyvät n klo

9:00
9:20
9:45
10:15
10:50
11:25
12:10
12:50
13:35
14:15

Jotta kisapäivä saadaan vietyä sujuvasti läpi, on tärkeää, että kolme seuraavaa lähtijää on aina jonossa
valmiina odottamassa starttiaan.
Lähtölistat voit tulostaa osoitteesta www.citybelgit.fi viim. to 30.7. Kisapaikalla ei jaeta lähtölistoja.
Kilpailupaikalla lähtölistat päivitetään, kun kaikki luokan ilmoittautumiset ovat tulleet ja muutokset on
kirjattu listoihin.

Jos olemme päivän aikana edellä aikataulua, voidaan sitä aikaistaa enintään 30 minuuttia.
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti
rokotettuja, ja ohjaajilla pitää olla 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 2015 sekä hakaneula numerolapun kiinnitystä varten
ja vettä koirallesi.
Mikäli vahvistussähköpostissa on koiran nimen yhteydessä tähti (*), on maksukuitti esitettävä tai lahjakortti
luovutettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Huomioithan myös, että 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 Marianna Kuosalle,
marianna.kuosa@gmail.com tai 050 571 6783. Juoksutodistukset ja muut kisamaksun palautukseen
oikeuttavat paperit tilinumeroineen toivomme teidän lähettävän Marianna Kuosalle, Rastaspuistontie 3 c 28,
02620 Espoo viimeistään 7.8.2015. Kiitos!
Kisapäivien aikana päivystää Marianna Kuosa puh. 050 571 6783.

Onnea, menestystä ja iloista mieltä kilpailuun!

