VASTAAVAT
KOETOIMITSIJAT
Moona Halvari
0405607381
mini ABC & medi A
Sanna Mäki
0458799077
medi BC & maxi ABC
Poisjäännit
oulunseudunkas@gmail.com

TERVETULOA!
Kiitos ilmoittautumisestasi Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n
ja Suomen Agilityliiton järjestämään EO karsintakilpailun ensimmäiseen
osakilpailuun 26.-27.2.2022.
Kilpailuiden ylituomarina toimii Anders Virtanen, arvostelevina tuomareina
Marko Mäkelä ja Karel Havlicek, sekä avustavana tuomarina agilityradoilla
Rauno Virta.
Kilpailut järjestetään mahdollisimman koronaturvallisesti, joten yksilön
vastuu on ensisijaisen tärkeää, jotta tartunnoilta voidaan välttyä. Täten on
tärkeää että jokainen noudattaa sääntöjä jotka on listattu myöhemmin
tässä kirjeessä.

PÄIVYSTÄVÄ
ELÄINLÄÄKÄRI
Pohjois-Suomen
Eläinsairaala
0201750170

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja
SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen
Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2). Kilpailussa tulee noudattaa
voimassa olevia antidopingsääntöjä. Rokotukset tarkistetaan
ilmoittautumisen yhteydessä pistokokein.

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUPAIKALLA
Ilmoittautumispiste sijaitsee häkkialueen vieressä (B-ovi), ja se on avoinna
KAMU areena
Hiironen, Oulu

seuraavasti:
Minit klo 7:30-8:30
Medit klo 13:00-14:00
Maksit klo 9:30-10:30
Pisteeltä voi noutaa myös palkinnot kokoluokan viimeisen radan aikana.
Keräämme kilpailukirjat ilmoittautumisen yhteydessä.

KISASIVUT
www.agiarvokisat.com

Kilpailuissa käytetään numeroliivejä. Hukatusta tai rikkoutuneesta liivistä
perimme 15 euroa. Kilpailukirjan saa takaisin numeroliiviä vastaan.

PALKINNOT
Vain yhteistulosten parhaat palkitaan yhteisesti viimeisen radan jälkeen.
Perusratojen A, B ja C kolme parasta voivat hakea palkinnon
ilmoittautumispisteestä kunkin kokoluokan viimeisen radan aikana.
TAPAHTUMASIVUT

AIKATAULU JA LÄHTÖLISTAT
Aikatauluja voidaan aikaistaa enintään 15 minuuttia. Realiaikaiset
lähtölistat löytyvät tolleri.net tulospalvelusta. Viimeinen rata kisataan aina
käänteisenä niin, että kahden radan jälkeen pisteettömät koirat lähtevät

Klikkaa kuvakkeita!

ensin numerojärjestyksessä.

POISSAOLOT JA MUUTOKSET
Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista poisjäännistä mahdollisimman
pian vastaavalle koetoimitsijalle sähköpostitse
Livestream
Oulun Seudun KAS ry

oulunseudunkas@gmail.com, tai kisapaikalla suoraan toimistoon.
Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairauden tai
loukkaantumisen vuoksi, niin toimita juoksu- tai lääkärintodistus PDFmuodossa, sekä tilinumerosi sähköpostilla
rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi 6.3.2022 mennessä. Huom!
Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla, ja kaikissa maksun

TULOSPALVELU
Live tulokset

palautuksissa perimme 3 euroa käsittelykuluja. Lomakkeet löytyvät KAS
ry:n kotisivuilta kohdasta kilpailut.

Lähtölistat

Juoksu- ja kennelyskätapauksissa riittää kahden todistajan allekirjoittama
todistus. Jos perheen koirilla on ollut yskää, tulee perheen kaikkien koirien
noudattaa kahden viikon varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. Myös
koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavirukseen viittaavien
oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan ilmoittautumismaksu
palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus.
AIKATAULU

KISAMAKSUJA EI PALAUTETA, JOS POISSAOLOSTA EI OLE ILMOITETTU
ENNEN KOIRAN STARTTIA.

JUOKSUISET NARTUT
Juoksusuojaa tulee käyttää kilpailupaikalla ja koiran talutushihnaan tulee
sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan
TUTUSTUMISRYHMÄT

kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuiset nartut starttaavat kilpailunumeronsa
mukaisilla paikoilla. Vastaava koetoimitsija huolehtii maton lähtöalueelle,
joten ilmoitathan VKT numeroon juoksusta. Seura voi lainata mattoa, mutta
voit ottaa myös oman mukaan.

KANTTIINI
Pienimuotoinen kanttiini tarjoaa mukaan otettavaksi kylmää ja kuumaa
juotavaa, sekä makeaa ja suolaista purtavaa. Maskutapana käy kortti ja
EO KARSINTA
SÄÄNNÖT

käteinen. HUOM! istumapaikat ovat vain toimitsijoille.

PYSÄKÖINTI
Koko hallin takaosa on varattu Caravanareille. Pysäköinti tulee tehdä hallin
puoleiselle sivulle 3m etäisyydellä toisiin. Kun kokoluokan ensimmäinen
rataantutustuminen alkaa, voi vapaat paikat täyttää henkilöautoilla.
Henkilöautojen pyydetään pysäköivän mahdollisimman tiiviisti.

Klikkaa kuvakkeita!

Kaikki tolppapaikat ovat toimitsijoiden käytössä.

NOUDATATHAN SEURAAVIA SÄÄNTÖJÄ
Emme käytä tapahtumassa koronapassia.
Yleisöä ei päästetä halliin.
Emme järjestä tapahtumassa mittaustilaisuutta.
Kilpailija saa oleskella hallissa vain oman kokoluokan kilpailun ollessa käynnissä.
Talkoolainen saa oleskella hallissa vain oman työvuoron aikana.
Kisoihin EI TULE osallistua, jos itsellä tai perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita.
Hallissa saa olla katsomassa suorituksia turvavälit huomioiden.
Lähtökarsina-alueilla ei saa oleskella muut kuin starttiin valmistautuvat ja maaliin tulevat koirakot.
Pyri pitämään 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin.
Käytä maskia kisapaikalla aina, kun 2 metrin etäisyyden pitäminen on vaikeaa, kuten radan reunalla ja
rataan tutustumisessa. Maskin voi ottaa pois lähtökarsinassa.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta.
Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä.
Pidä oviaukot ja muut kulkureitit vapaana.
Rataantutustumisista poistutaan aina maalihypyn kautta, ja mennään sisään lähtöhypyn kautta.
Ethän harjoittele kilpailuradalla. Hylkäävän virheen jälkeen saa mennä kilpailunomaisesti maaliin.
Ota muut kisaajat ja talkoolaiset huomioon myös ulkona ja pidä turvavälit.
Kilpailualueella on kanttiini, mutta kaikki myydään take away.
Koirien häkkejä on mahdollista sijoittaa halliin turvavälein.
Koirat on pidettävä verryttelylenkillä kytkettynä.
Hiihtoladulle ei saa mennä kävelemään. Pellon poikki menee aurattu kulkureitti Hiirosen pyöräteille.

HALLIKARTTA
Hallissa ei ole juoksevaaa vettä, joten varauduthan omalla vesivarastolla.
Käsien pesu on mahdollista ulko wc-tiloissa.

