1.-28.7.2019 Kesäkokeiluna
vapaaharjoittelijoille AGILITYa isolla
kentällä ja TOKOa sekä RALLYa hallin
pitkän sivun suuntaisesti
Heinäkuun ajan hallin välisermit siirretään sivuun ja hallin kahdesta kentästä
muodostetaan yksi iso kenttä, jossa on iso agilityrata, sekä kaistale tyhjää
tilaa mm. tokon ja rallytokon harjoittelemista varten. Harjoittelualue rajataan
sermeillä odotustilasta. Alla suuntaa antava kuva miten kokeilun aloitamme.

Tilan jakautuminen agilityradan ja tyhjän tilan välillä tulee varmaan hieman
elämään ja toivommekin joustoa puolin ja toisin.
Agilityradan esteiden paikat merkataan teipeillä ja mikäli siirrät jotain estettä,
niin siirräthän sen takaisin paikoilleen harjoittelusi jälkeen. Radoilla on
pääsääntöisesti kaikki kontaktiesteet ja kepit sekä erinäinen määrä erilaisia
hyppyesteitä, joita voi myös vaihdella. Radat pyritään tekemään niin, että
tokolle ja muille lajeille varattua tyhjää kaistaletta lähinnä on kevyitä esteistä,
joita lisätilaa tarvitsevan on helppo siirtää ja painavat isot esteet ovat
kauempana tyhjästä kaistaleesta.

Agilityratojen on tarkoitus sisältää pidempi suora, jossa pääsee
harjoittelemaan lähtö- / maalisuoraa, pitkiä estevälejä ja mahdollisuuksien
mukaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa, jotta monentaisoiset koirakot voivat
harjoitella samalla radalla. Ratapiirrokset tulostetaan hallille ja niitä
säilytetään ilmoitustaululla.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan agilityrata vaihtuu maanantaisin, mutta
kokeilun edetessä voimme mahdollisesti vaihtaa rataa useammin, mikäli se
tuntuu paremalta vaihtoehdolta.
Mikäli siirrät tyhjälle osuudelle esteitä, niin korjaathan ne pois harjoittelusi
jälkeen.
Vapaaharjoittelijoille on voimassa normaali sääntö eli mikäli useampi henkilö
sattuu hallille samaan aikaan – treenataan 15 min/hlö kerrallaan ja
vapautetaan vuoro seuraavalle.
Tullessasi hallille, huikkaa mahdolliselle kentällä treenajalle ja sovi hänen
kanssa miten vaihdon teette. On myös mahdollista treenata yhtäaikaa,
yhteisen sopimuksen mukaan.
Kesäkokeilun oheessa järjestetään myös Agilityn KirsuCup, joka koostuu
kolmesta maanantaisin pidettävistä osakilpailusta 8.7., 15.7. ja 22.7.
Viimeisellä kerralla ratkeaa KirsuCupin voittaja. Talkoolaisia kaivataan
KirsuCup osakilpailujen järjestelyihin. Talkoolaisia huhuillaan ensisijaisesti
jäsenten FB-sivulla. KirsuCupista julkaistaan erillinen tarkempi info.
Kesäkokeilusta toivomme palautetta nettilomakkeen muodossa, linkki
lomakkeeseen julkaistaan, kun kokeilu loppuu.

Toivomme onnistunutta kokeilua, josta saisimme
jalostettua syksylle lisää mukavaa toimintaa Lohjan
Kirsujen jäsenille.

