Tervetuloa kisaamaan Maalahteen 28.11.2021!
Kilpailun tiedot
Sunnuntaina 28.11.2021 järjestetään 1-2-luokille kaksi agilityrataa (A ja B) sekä yksi hyppyrata (C).
Kisajärjestyksenä 1A-1B-1C-2C-2B-2A.
Kilpailut alkavat kello 10:00 ja tuomarina toimii Timo Teileri.

Lähtölistat
Kisojen lähtölistat löytyvät kotisivuiltamme www.paws.fi ennen kilpailupäivää.

Järjestäjä ja Paikka
Kilpailut järjestää Pro Agility Wikings eli PAWS ry.
Kilpailut järjestetään keinonurmipohjaisella BERRA Areenalla Maalahdessa, 15-20 minuutin päässä Vaasan
keskustasta. Osoite hallille on Teollisuustie 4/Industrivägen 4, 66100 Maalahti.
Hallissa on tilaa yli tuhat neliötä ja lämpötila pysyttelee +10-15 asteessa. Hallista löytyy vesipiste ja sisä WC.
Halli sijaitsee teollisuusalueella, jossa koiria ei voi pitää vapaana eikä niitä saa päästää firmojen tonteille. Kerääthän
myös koirankakat koko teollisuusalueelta sekä läheisiltä pyöräteiltä.

Ajo-ohjeet
Ajo-ohjeet BERRA-areenalle löydät PAWSin kotisivuilta, samalta sivulta kuin tämän kisakirjeen.

Saapuminen kilpailupaikalle
Varaa aikaa riittävästi ennen oman luokkasi alkua. Ota huomioon, että tuomari voi aikaistaa sitä puolella tunnilla, jos
olemme aikataulusta edellä. Arvioidun aikataulun löydät tämän kilpailukirjeen kolmannelta sivulta.

Juoksuiset koirat
Ilmoita viimeistään ilmoittautumispisteessä kisapaikalla, mikäli koirasi on juoksussa niin osaamme varata
starttipaikalle lähtömaton teidän vuorollanne.
Juoksuisten koirien tulee käyttää aina hallissa ollessa juoksuhousuja, jotka riisutaan oman suorituksen ajaksi.

Tulosten tarkastus ja oikaisupyynnöt
Kilpailijan tulee tarkistaa omat tuloksensa kisapaikalla tuloslistoista sekä kilpailukirjasta. Mahdolliset muutospyynnöt
tulee tehdä mahdollisimman nopeasti, mieluiten kisapaikalla vastaavalle koetoimitsijalle.

Poissaolot
Ilmoitathan poissaolot mahdollisimman pian. Ennen kisapäivää tee se Riikkalle joko sähköpostitse
riikka.bragge@gmail.com tai viestitse 044 070 1292.
Kilpailupäivänä ilmoita puhelimitse vastaavalle koetoimitsijalle.

Ensimmäistä kertaa kilpailevat
Jos sinulla ei vielä ole tuomarin vahvistamaa kilpailukirjaa tuomari tekee sen ennen luokkasi alkua.
Kilpailukirjan vahvistamisen yhteydessä tuomari tarkastaa koiran rekisteritiedot ja tunnistusmerkinnän sekä määrittää
koiran kokoluokan. Mitattavat koirat on pitänyt ilmoittaa etukäteen. Mittaukseen osallistuvien koirien tulee olla
paikalla 30 minuuttia ennen mittausta, mittaukset suoritetaan ennen 1-luokkien A ja C kisojen rataantutustumista.
Kilpailukirjan voit ostaa myös paikan päältä.

Osallistumismaksun palautus
Osallistumismaksun palautuksen saadakseen ohjaajan on lähetettävä viikon sisällä kilpailusta palautuspyyntö
yhteystietoineen ja todistuksineen.
Pyyntö lähetetään osoitteeseen sofia.stens@netikka.fi.
Maksu palautetaan kahden viikon sisällä pyynnön toimittamisesta.

Muista!
Kaikkien koirien täytyy olla rokotettu, rekisteröity ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti
(lisätietoja www.kennelliitto.fi)
Kaikilla ohjaajilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi 2021 (lisätietoja www.agilityliitto.fi)
Kaikkien koirakoiden on noudatettava Suomen Kennelliiton antidopingsääntöä (lisätietoja www.agilityliitto.fi ja
www.kennelliitto.fi).

Vastaava Koetoimitsija
Vastaavana Koetoimitsijana kisoissa toimii Timo Kivioja puh. 044 035 2102

Covid-19
Paikalla ei ole buffettia.
Paikalle ei oteta yleisöä.
Hallissa ja rataantutustumisessa vahva maskisuositus.
Ilmoittautumispisteeseen ei jätetä kilpailukirjoja, ainoastaan nollan tehneet toimittavat kisakirjan toimistoon.

Hienoja hetkiä parhaiden ystävien kanssa ja vauhdikasta kisapäivää toivottaa
Pro Agility Wikings ry
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