Kisojen FBtapahtuma

Tervetuloa Suomen Agilityliiton ja
Tampereen Seudun Koirakerhon
järjestämiin maajoukkuekarsintoihin
27.-29.5.2022!
Kisat järjestetään TamSK Koiraurheilukeskuksessa,
osoite Luhtaantie 58, 33560 Tampere.
Kilpailun ylituomarina toimii Anders Virtanen, arvostelevina tuomareina
Reetta Pirttikoski ja Tamás Tráj ja heidän avustajinaan Sari Mikkilä ja
Johanna Nyberg.

Livestream

Vastaavana koetoimitsijana toimii Ruusa Eloniemi, puh. 050 532 2342.
Pysäköinti:
Noudata pysäköinninohjaajien ohjeita ja pysäköi hallin pihaan tiiviisti.
Pysäköinti Luhtaantien varteen on kielletty! Karavaaneille on varattu paikat
hallin ulkokentiltä. Niihaman majalle majoittuville lähetetään erilliset ohjeet
yöpymistä varten.

Kartta
kisapaikalle

Rokotukset,
tunnistusmerkinnät,
antidoping-säännöt
SKL:n ohjeiden mukaan.
Ajankohtaisinta tietoa
osoitteessa
www.kennelliitto.fi.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu kisapaikalla kanttiinisiiven edustalla. Kisakirjat
jätetään luokittain laatikoihin; muista noutaa kirjasi samalta pöydältä ennen
kotiin lähtöä. Perjantaina ilmoittaudutaan kaikille viikonlopun radoille
samalla kertaa.
Koiralla ei ole kilpailuoikeutta ilman mittaustodistusta. Ota siis mukaan
tuloskirja eli kilpailukirja+mittaustodistus tai kilpailukirja, jossa on
1.7.2019 jälkeen tehdyssä mittauksessa lopulliseksi vahvistettu
mittaustulos. Ota mukaan myös rokotustodistus. Valmistaudu
todistamaan lisenssisi voimassaolo pyydettäessä sekä antamaan
lisenssinumerosi (sportti-id).
Kilpailupaikalla:
Karsinnat käydään kahdella kentällä. Noudata kuuluttajan ja sisäänheittäjän
ohjeita.
Hallin sosiaalisiivestä löytyy kolme vessaa. Hallin pihassa majoittuvien
käytössä on konttisuihku, jonka yhteydessä on myös vessa (24/7). Koiria ei
saa viedä sosiaalitiloihin.

Kisoissa
mukana

Kilpailija on velvollinen tarkistamaan kisapaikalla omat tuloksensa sekä
tuloslistoista että kisakirjasta (tulos, sijoitus, allekirjoitus). Mikäli huomaat
näissä puutteita, ota asia heti esille vastaavan koetoimitsijan kanssa. Huom!
Karsinnoissa ei jaeta SERTejä.
Älä anna koirasi tehdä tarpeitaan piha-alueelle – hallin ympärillä on
runsaasti ulkoiluttamiseen sopivia polkuja. Mikäli vahinko sattuu, siivoathan
jätökset. Tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatulla paikalla ulkona
hallin metsän puoleisessa päädyssä.
Kanttiinissa on tarjolla lämmintä ruokaa sekä muita herkkuja koko
viikonlopun ajan! Ruuan tilausohjeet ja tarkemmat tiedot FB-tapahtumassa
sekä agiarvokisat.com sivulla! Maksuvälineinä käyvät kortit ja MobilePay.
Aikataulut ja lähtölistat:
Aikataulut löytyvät tämän linkin takaa.
Aikataulut voivat hieman muuttua viikonlopun aikana poissaolojen tms.
vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan viimeistään edellisenä päivänä. Kisapäivänä
pyritään siihen, että aikatauluja ei muuteta.
Perjantain lähtölistat julkaistaan viimeistään karsintaviikon maanantaina
agiarvokisat.com sivulla. Lauantain ja sunnuntain lähtölistat julkaistaan,
kun edellisen päivän radat on kisattu ja lähtöjärjestys on selvillä.
Poisjäännit ja tiedustelut: agikisat@tamsk.com
Kilpailupäivänä ilmoitukset myös suoraan koetoimitsijalle tekstiviestillä.
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää
osoitteeseen rahastonhoitaja@tamsk.com tai Eija Pensasmäki, Atanväylä 14
B 8, 33580 Tampere. Jos jäät pois koronan tai altistumisen vuoksi, lähetä
ilmoitus ja tilinumerosi osoitteisiin agikisat@tamsk.com ja
rahastonhoitaja@tamsk.com
Koronaohjeistus:
Kilpailupaikalle saa tulla vain terveenä – jos sinulla on koronan oireita, jätä
kisat väliin. Korona-altistumisissa pyydämme noudattamaan THL:n
ohjeistusta. Ilmoita poissaolosta ylempää löytyvien ohjeiden mukaan, niin
ilmoittautumismaksu palautetaan tilillesi.
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan. Kennelliitto, Sagi, Tampereen Seudun Koirakerho ry tai
kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan
mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta eivätkä
näistä aiheutuvista vahingoista.

Onnea radoille ja mukavaa karsintaviikonloppua!

