Tervetuloa Suomen Agilityliiton järjestämiin
Halli-SM- ja European Open -karsintakisoihin
26.-27.3.2022!
Kisat järjestetään Ojanko Areenalla (Pitkäsuonkuja 6, 01230 Vantaa). Arvostelevina tuomareina
toimivat Sari Mikkilä, Mika Kangas, Seppo Savikko ja Michael Schilling. Avustavina tuomareina
toimivat Esa Muotka, Henri Luomala ja Janne Karstunen. Johtavana ylituomarina toimii Jessi
Landen. Tuomarijako selviää aikataulusta.

Muutamia ohjeita kisapaikalla:
Parkkipaikkoja on kohtuullisesti, pysäköi tiiviisti. Pysäköintialueen kuva on kilpailukirjeen
lopussa. Asuntoautoilla ja isoilla pakettiautoilla ei saa ajaa aivan hallin edessä olevalle
parkkipaikalle.
Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai -nastat.
Puhelimien kuuluvuus on hallissa sisällä heikkoa. Sosiaalitilat ja kanttiinitilat ovat kisaajien
käytössä.
Kanttiinista saa ostaa lämmintä ruokaa, makeita ja suolaisia herkkuja, pullaa ja leipää yms
Erikoisruokavalioita on yritetty ottaa huomioon varsin kattavasti.
Maksuvälineenä käy käteinen ja mobilepay.
Hallin pisimmälle sivulle voi tuoda rajoitetusti koirien häkkejä lauantaina ja sunnuntaiaamuna.
Finaalien alkaessa häkit tulee siirtää hallin toiseen päähän.
Jos 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
Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta. Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla.
Yleisiä ohjeita kisoihin saapuville:
Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset.
Kisoissa on omatoimi-ilmoittautuminen. Rastita listaan, että olet paikalla ja ota numeroliivi.
Keräämme vain nollakirjat. Jos teet nollan, tuo kirja mahdollisimman nopeasti kirjoille varattuun
laatikkoon. Kummallekin radalle on omat laatikot.
Viikonlopun lähtölistat ja aikataulut löydät SAGIn arvokisasivuilta os: https://agiarvokisat.com
Poisjäännit ilmoitetaan sähköpostilla riikka.karinen@agilityliitto.fi perjantaihin 25.3.2022 asti.
Lauantaina 26.3.2022 ja siitä eteenpäin poissaoloilmoitukset VKT Jonna Väyryselle 0405339867
(tekstiviestillä riittää). Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää
osoitteeseen: toimisto@agilityliitto.fi viimeistään 1.4.2022.

Kilpailussa noudatettavat erityisohjeet korona-aikana
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan. Suomen Kennelliitto, Suomen agilityliitto, kilpailun toimihenkilöt tai ylituomari eivät
ole vastuussa osallistujan mahdollisesta koronaaltistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.
Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei
noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.
Ajantasaiset koronaohjeet täällä ->https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69934973
Ojanko Areenan koronaohjeistus löytyy täältä https://www.ojanko.fi/content/koronaohjeet
Yleisölle suosittelemme maskin käyttöä. Hallissa on katsomo.
Palkintojenjako
Yksittäisten ratojen palkintojenjakoa ei järjestetä, palkinnot voi noutaa tulosten vahvistamisen
jälkeen palkintopöydältä.
Sunnuntaina finaalien jälkeen järjestetään erilliset palkintojenjaot yhteistuloksien perusteella.
Samalla palkitaan myös seuramestari.
EO-joukkueen vaatteiden sovitus
Tulosten varmistuttua, EO-joukkueeseen paikan lunastaneet
maajoukkuepaitoja kisapaikalla. Seuratkaa kuulutuksia.

kilpailijat voivat sovittaa

Halli-SM joukkuekilpailu
Huomioitavaa joukkuekilpailun pistelaskussa.
Nollatuloksella koirakon pisteet saadaan vähentämällä suoritusaika ihanneajasta ja kertomalla se
viidellä. Tuloksella 5 koirakko saa pisteitä seuraavasti: suoritusaika vähennetään ihanneajasta.
Hylätystä tuloksesta saa -5 pistettä.

Aikataulu:

Ajo-ohjeet
Osoite:Pitkäsuonkuja 6, 01230 Vantaa

Ajo-ohje
Jos tulet Turun, Hämeenlinnan, Porin, Tuusulan tai Lahden suunnasta, käänny kehä 3:lle itäänpäin.
Kehä3:lla valitse liittymä 52 "Länsimäki/Vaarala" ja siitä liikenneympyrän kautta Pitkäsuonkujalle,
siinä myös viitta "Ojangon Koiraurheilukeskus".
Mikäli tulet Porvoon suunnasta, käänny liittymästä 53: Kehä III/E18 länteenpäin: Turku/Lentokenttä.
Heti loiva oikea risteyksestä rampille ja siitä liikenneympyrän kautta Pitkäsuonkujalle,
siinä myös viitta "Ojangon Koiraurheilukeskus".

Pysäköinti

