KirsuCUP 2019
Vain Lohjan Kirsujen jäsenille epävirallistakin epävirallisempi KirsuCup 2019 pidetään
kolmen osakilpailun merkeissä (8.7. ja 15.7. ja 22.7.).

Tuomareina meillä toimivat agilityaktiivit.
8.7. ensimmäinen osakilpailu Tiina Mäkinen
15.7. toinen osakilpailu Liisa Teräaho
22.7. kolmas osakilpailu Tiina Linna
Huom! Kolmannen osakilpailun aikana ratkaistaan myös KirsuCupin voittaja!
YLEISET OHJEET:
• KirsuCup -osakilpailujen tarkoitus on kannustaa Lohjan Kirsujen jäseniä
kokeilemaan taitojaan ja tarjota mahdollisuus kisatilanteen harjoitteluun edullisesti
ja kannustavassa seurassa. Ohjaajan tulee olla Lohjan Kirsujen jäsen.
• Kilpailulisenssiä tai kilpailukirjaa ei tarvitse olla.
• Koiran rokotukset tarkistetaan paikanpäällä. Rokotustodistus mukaan!
• Jokainen ohjaaja on vastuussa koiransa mahdolisista tekemistä vahingoista.
• Rata on mahdollista suorittaa 2 kertaa. Uusintarata on jokaisen säkäluokan jälkeen
ja parempi tulos jää voimaan. Kaikkiin tasoluokkiin saa osallistua, mutta vain yhteen
”kilpailevana” ja muihin kisan ulkopuolella (jos mm. koiran ikä riittää). Eri KirsuCuposakilpailuissa koiran tulee osallistua ns. kilpailevana samaan tasoluokkaan. Aika
otetaan kaikilta, myös hylätyiltä radoilta.
•
•
•

Starttilupa annetaan pillillä. Starttiin saa tarvittaessa kuluttaa reilusti aikaa.
Juoksunarttu voi osallistua radoille juoksuhousut jalassa, mutta se ei saa
odotusaikoina ylimääräisesti olla hallissa.
Iso kisakenttä on aidattu.

•

RATAVIRHEET:
- riman tippuminen 5rv
- selkeä kielto 5rv
- Keppejä voi yrittää radalla maksimissaan 3 kertaa, sen jälkeen on jatkettava
ratasuoritusta. Virheitä tästä tulee 5ratavirhettä/yritys (max. 15rv) Vaikka koira ei
osaisi kolmannellakaan kerralla keppejä aivan oikein, niin se ei hylkää koirakon
suoritusta.
- räikeästä kontaktivirheestä tuomari voi antaa 5rv. (voi myös olla, että
kontaktivirheitä ei arvostella)

•

RATASUORITUKSEN HYLKÄÄ:
- Koiran palkkaminen namilla tai lelulla kesken ratasuorituksen.
- Koiran palauttaminen kontaktiesteelle ja väärä rata.
- Koiran aggressiivinen käytös, pissaaminen, kakkaaminen ja oksentaminen radan
aikana.
- Epäasiallinen käytös koiraa kohtaan (koiraan sattuu tai sitä selvästi pelottaa).
- Tuomari voi harkintansa mukaan hylätä koiran suorituksen, mikäli koiraa ei
kertakaikkiaan saada tekemään estesuorituksia.

•

Huom! Pysäköinti Jönsbölentien varteen on kielletty naapurissa sijaitsevan
rekkavarikon vuoksi.

KirsuCup -osakilpailujen tasoluokat:
Supermöllit: ikäraja 9 kk

(koiran syntymäaika ennen 8.10.2018, 15.10.2018 tai 22.10.2018)

n. 10 estettä, estevaihtoehtoja: aita, okseri, pituus, muuri ja putki
•

Hyppykorkeudet ja (pituuseste):
pikkuminit ja minit (alle 35cm): 10cm, (pituus: 2 osaa 35cm)
medit (35- alle 43cm ):
20cm, (pituus: 3 osaa 50cm)
pikkumaksit ja maksit (yli 43cm): 30cm, (pituus: 4 osaa 80cm)

•

Osallistumisoikeus koiralla, joka EI ole osallistunut virallisiin agilitykilpailuihin.
Kisauran aloittanut koira voi osallistua kilpailun ulkopuolisena tälle radalle.

•

Koirakko voi osallistua alempaan säkäluokkaan, mutta sitä ei huomioida
tuloslaskennassa.

Möllit: ikäraja 12 kk

(koiran syntymäaika ennen 8.7.2018, 15.7.2018 tai 22.7.2018)

agirata, noin 11-15 estettä, EI keppejä, keinua, umpitunnelia
•

Hyppykorkeudet ja (pituuseste):
pikkuminit ja minit (alle 35cm): 15cm, (pituus: 2 osaa 35cm)
medit (35- alle 43cm ):
25cm, (pituus: 3 osaa 50cm)
pikkumaksit ja maksit (yli 43cm): 40cm, (pituus: 4 osaa 80cm)

•

Osallistumisoikeus koiralla, joka EI ole osallistunut virallisiin agilitykilpailuihin.
Kisauran aloittanut koira voi osallistua kilpailun ulkopuolisena tälle radalle.

•

Koirakko voi osallistua alempaan säkäluokkaan, mutta sitä ei huomioida
tuloslaskennassa.

Kisaavat: ikäraja 16 kk (koiran syntymäaika ennen 8.3.2018, 15.3.2018 tai 22.3.2018)
agirata, yli 20 estettä, kaikkia esteitä voi olla
•

Hyppykorkeudet ja (pituuseste):
pikkuminit (alle 28cm):
15cm, (pituus: 2 osaa 40cm)
minit (yli 28cm - alle 35cm):
20cm, (pituus: 2 osaa 40cm)
medit (35- alle 43cm ):
30cm, (pituus: 3 osaa 70cm)
pikkumaksit ja maksit (yli 43cm): 45cm, (pituus: 4 osaa 120cm)

•

Tuomari voi halutessaan märitellä aikatasoituksen Kisaavien -luokkaan osallistuville
(1lk, 2lk, 3lk) koirakoille.
Virallisen kisauran aloittanut koira voi osallistua kilpailevana vain tähän luokkaan.
Lisäksi koira, joka ei ole osallistunut virallisiin kilpailuihin, voi osallistua kilpailevana
tähän luokkaan, mutta silloin koira ei voi osallistua kilpailevana alempaan luokkaan.

•

•

Koirakko voi osallistua alempaan säkäluokkaan, mutta sitä ei huomioida
tuloslaskennassa.

KirsuCup -osakilpailun kulku, arvioitu aikataulu ja
ilmoittautuminen:
17:00 -17:50
Kaikkiin luokkiin ilmoittautuminen paikanpäällä, tosin myöhempiin luokkiin voi
mahdollisesti vielä lisäilmottautua aiempien luokkien ollessa jo käynnissä.
ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU NÄIN:
1) Tule halliin ILMAN koiraa, ota mukaasi rokotustodistus ja käteistä osallistumismaksuja
varten. Osallistuismaksu on 2€/startti!
2) Ensimmäisessä pisteessä tarkistetaan rokotukset, maksat osallistumismaksut ja
saat jokaista tasoluokkaa varten erikseen pienen tuomarisihteerin lapun. Siniset
laput ovat Supermölli-luokkaan, vihreät Mölliluokkaan ja oranssit Kisaavien luokkaan
osallistuville. Yhdelle koiralle voit maksimisssaan siis saada 3 pientä tuomarisihteerin
lappua. Jokaiseen lappuun tulee tulokset max. 2 ratasuoritukselta / tasoluokka. Täytä
lapuista ylöosan tiedot kirjoittamalla ja ruksaamalla.
3) Vie huolellisesti täyttämäsi lappu/laput kirjureille.

18:00
Alkaa Supermöllien rataantutustuminen, sitten kilpailu ja palkintojen jako. Seuraavaksi
alkaa Möllien vastaaavat ja lopuksi vielä Kisaavien vastaavat. Aikataulua ei pystytä
tarkemmin sanomaan, koska osallistujamäärät eivät ole etukäteen tiedossa.
HUOM! Maananataina 15.7. pyrimme aloittamaan Supermöliradan jo klo 17.30, koska
tuomarina toimivan henkilön tulee päästä lähteään hallilta viimeistään klo 20.00.

YKSITTÄISEN OSAKILPAILUN PALKINNOT:
Yksittäisessä osakilpailussa palkitaan 3 parasta Supermöllikoiraa, 3 parasta Möllikoiraa
ja 3 parasta Kisaavaan koiraa riippumatta koiran säkä- ja tasoluokasta.
KirsuCUP -VOITTAJA!!!
Lopuksi viimeisen osakilpailun aikana ja jälkeen palkitaan kukin tasoluokan (Supermölli,
Mölli, Kisaava) paras koirakko osakilpailuissa kerättyjen tulosten perusteella.
Koko KirsuCupin voittaja on Kisaavien paras koirakko. Mikäli kaksi koirakkoa
saavuttaa saman yhteistuloksen voittaja ratkaistaan uusintaratasuorituksella!
HUOM! Järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä KirsuCUP -osakilpailujen edetessä, jotta
tästä saataisiin kiva tapahtuma vaikka perinteeksi.

Tervetuloa Kisaamaan ja Nauttimaan mukavista
KirsuCup -osakilpailuista!

