Tervetuloa JANKK:n agilitykilpailuihin 30-31.3.2019

Kiitos ilmoittautumisestasi Janakkalan agilitykilpailuihin. Tuomareinamme toimivat Ritva Herrala ja Tommi
Raita-aho.
Kisaviikonlopun vastaavana koetoimitsijana toimii Tiina Rantio p. +358 50 564 5639
Tarkistathan ilmoittautumistietosi ja jos havaitset tiedoissa virheitä, joudut jäämään kisasta pois tai sinulla
on oikeus kilpailla eri tasoluokassa, ilmoita asiasta mahdollisimman pian e-maililla: agility.jankk (at) gmail.com
tai tekstiviestillä p. +358 50 564 5639. Kerro viestissäsi koirasi kutsumanimi, rekisterinumero ja kilpailuluokka
mihin olet ilmoittautunut. Perjantaina 29.3. klo 12:00 jälkeen ilmoitukset vain tekstiviestillä. Mikäli koirakko on
kilpaillut aikaisemmin ylemmässä tasoluokassa ja haluaa nyt osallistua alempaan tasoluokkaan, osallistumisesta
pitää olla SAGI:n myöntämä lupa (kilpailuoikeus tulee voida osoittaa kisajärjestäjälle).
Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira/ohjaaja sairastuu/loukkaantuu.
Sairastumisesta
tai
loukkaantumisesta
on
toimitettava
lääkärin/fysioterapeutin
tmv.
todistus.
Kisamaksupalautuksista vähennämme pankkikuluja 2 euroa. Hyväksytystä syystä palautettavan kisamaksun voi
vaihtaa myös kisalahjakorttiin, jolloin pankkikuluja ei peritä. Kisamaksujen palautuspyynnöt viimeistään
7.4.2019:
https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/
Mikäli osallistut kilpailuun kiimassa olevan nartun kanssa, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja
sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen
ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta.
Aikataulut ja kilpailijakirje löytyvät nettisivuiltamme:
https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/agilitykilpailut2/agilitykilpailut-30-31-3-2019/
Lähtöluettelot löytyvät nettisivuiltamme viimeistään perjantaina 29.3.
Emme kopioi lähtölistoja kilpailupaikalle jaettavaksi.
kilpailijat ovat ilmoittautuneet ja mahdolliset
ajoissa kilpailuun (vähintään puoli tuntia ennen
tulosmonitori, josta voi katsoa luokan päivitettyä
toimitetaan seinälle, kun tuomari on ne vahvistanut.

Kilpailupaikalla lähtölistat päivitetään sen jälkeen, kun
muutokset kirjattu listoihin, joten ilmoittauduthan
arvioitua rataantutustumisaikaa).
Kilpailupaikalla on
lähtöjärjestystä ja väliaikatuloksia. Lopulliset tulokset

Mikäli kilpailupäivän aikana olemme aikataulusta edellä, voimme aikaistaa startteja max. 30 min.

Ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus kilpailupaikalla
Rokotuksia tarkistetaan kisapaikalla pistokokein. Kaikkien kilpailualueelle saapuvien koirien tulee olla
rokotettu Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. Varaa mukaasi myös tuloskirja (= kilpailukirja +
mittaustodistus, mikäli sellainen on olemassa).
Pyydämme 1- ja 2-luokkien ohjaajia ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, mikäli heillä on
luokkanousumahdollisuus ja he aikovat seuraavan nollan saadessaan nousta seuraavaan luokkaan (3. – 7.
nollatulos antaa oikeuden nousta seuraavaan luokkaan, 8:nen nollan saadessaan koirakon on pakko siirtyä
seuraavaan luokkaan).
Jos koirasi kilpailee ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu kilpailupäivänä viimeistään 45 min ennen sen 1luokan kisan ensimmäistä rataantutustumista, johon osallistut. Näin tuomari ehtii suorittamaan
mittaustoimenpiteet. Varaa mukaasi koirasi rekisteritodistus. Täytä tuloskirjan tiedot valmiiksi (ei
kokomäärityksiä) ennen tuomarintarkastusta. Tuomari mittaa vain sellaisen koiran, joka osallistuu ensimmäistä
kertaa kilpailuun, ja jota ei ole mitattu missään vaiheessa aikaisemmin. Koiralle täytetään mittauksen yhteydessä
väliaikainen mittaustodistus, joka on voimassa 6 kk. Mikäli koirasi kokoluokka on jo määritetty
mittaustilausuudessa, muista ottaa mittaustodistus kisoihin mukaan. Tuomari tarvitsee
mittaustodistusta tuloskirjan vahvistamiseen. Tuloskirjoja on myytävänä kilpailupaikalla 4 euroa/ kpl.
Jos koirasi on kilpaillut aikaisemmin, ilmoittaudu vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä
rataantutustumistasi. Tämä koskee kaikkia luokkia, sillä toimiston pitää saada paperit järjestykseen ja lähtölistat
ajan tasalle ennen luokan alkua.
HUOM! Kaikkien uusissa kansallisissa säkäluokissa (XS ja SL) kisaavien pitää voida todistaa oikeutensa kisata
ko. säkäluokassa, joten varaudu esittämään SAGI:n mittaustodistus kisajärjestäjille. Mittaustodistus tulee olla
aina tuloskirjan osana.
Mikäli tulet nyt ensimmäistä kertaa kilpailemaan ja osallistut mittaukseen, pyydämme lähettämään

sähköpostia osoitteeseen agility.jankk at gmail.com. Kerro sähköpostissa koirasi virallinen nimi,
rekisterinumero ja rotu viimeistään perjantaina 29.3. aamupäivällä, jotta voimme kirjoittaa
tarvittavat mittausasiakirjat jo valmiiksi. Tiedot voit lähettää myös tekstarina p. p. +358 50 564
5639.
Lahjakortit/liikuntasetelit
luovutetaan
ilmoittautumisen
yhteydessä
Lahjakortteihin ja liikuntaseteleihin tulee olla merkittynä käyttäjän nimi SELVÄSTI.

ilmoittautumispisteeseen.

HUOM! Liikuntasetelit ovat käyttökelpoisia vain sille henkilölle, jolle työnantaja on ne luovuttanut. Niillä ei siis
voi maksaa toisen perheenjäsenen osallistumismaksuja!
Tuloskirjat toimitetaan ilmoittautumispisteeseen luokan päätyttyä tuomarin allekirjoitettua pöytäkirjat.
Tuloskirja palautetaan VAIN NUMEROLIIVIÄ VASTAAN. Kadonneista numeroliiveistä laskutamme 50 eur/kpl,
joten huolehdithan, että palautus tulee kirjattua vastaanoton listoihin.

Aikataulussa pysymisen kannalta on erittäin tärkeää, että huolehdit omasta suoritusvuorostasi. Kolmen
seuraavaksi suoritusvuorossa olevan koiran tulee olla mahdollisimman lähellä lähtöaluetta odottamassa
vuoroaan.
Toivomme, että hallissa käytetään eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy puhtaampana

Kilpailupaikka
sijaitsee osoitteessa Kiianlinnantie 11, 14200 TURENKI. Kilpailualustana on korkkirouhetekonurmi.
Kisapaikalla toimii buffetti. HUOM! Näin pimeän aikaan kannattaa varata mukaan sekä itselle että koiralle
heijastimia. Ota mukaasi myös valaisin, sillä kilpailupaikan piha-alue on valaistu, mutta mikäli kävelet
pidemmälle, valoja ei välttämättä ole

Saapuminen kilpailupaikalle
Erkane Helsinki - Tampere moottoritieltä (E12, vt3) Janakkala – Turenki liittymästä (nro 22). Aja kohti Turenkia
n. 2,5km (tie nro 292) ja käänny vasemmalle Rastilantielle. Aja n. 1km ja käänny oikealle Kiianlinnantie. Halli
näkyy vasemmalla puolella hiekkakuopan pohjalla.

Autojen paikoitus sallittu hallin pitkän sivun eteen, kts. kuva. Huomioi, että hallin seinän viereen tulee jäädä
10m leveä pelastustie.

Koirien ulkoilutus
Kilpailupaikalla ja sen läheisyydessä liikuttaessa koirat tulee olla kytkettynä. Koiria ei päästetä tarpeilleen
naapureiden piha-alueille ja koirien jätökset tulee kerätä joka paikasta. Hallin seinustalta löytyy roskaastia.

Kuvaan on merkitty keltaisella yksi mahdollinen koirien ulkoilutusreitti. Hallin vasemmalla puolella olevat rinteet
vievät suoraan yksityisalueelle. Tällä alueella (punainen viiva) liikkumista on vältettävä.

Toivotamme Sinulle ja koirallesi menestyksellistä kisapäivää!

Janakkalan Koirakerho ry – JANKK

