Tervetuloa Forssan Pussikoirien järjestämiin agilitykilpailuihin
Forssaan!
Kilpailut järjestetään 11.6.2022 Forssan Pussikoirien luonnonsora-pohjaisella
kentällä osoitteessa Pilvenmäentie, Forssa. Kääntyessäsi Pilvenmäen
raviradan parkkipaikka-alueelle, käänny oikealle. Kenttä on parkkipaikkaalueen päädyssä oleva aidattu alue.
TUOMARINA toimii Asko Jokinen, vastaavana koetoimitsijana Niina Nurmi,
p.0408484656.
Koirien tulee olla rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä Suomen Kennelliiton
määräysten mukaisesti. Kilpailuissa tulee noudattaa antidopingsääntöjä,
lisätietoja www.kennelliitto.fi.
MUISTATHAN OTTAA MUKAASI tuloskirjan (=kilpailukirja sekä mahdollinen
mittaustodistus kiinnitettynä kilpailukirjaan), rekisteritodistuksen/x-rotuisen
omistajatodistuksen, rokotustodistuksen ja vettä koirallesi. Kentällä ei ole
vesipistettä!
Ilmoita mahdollisista poisjäänneistä mahdollisimman pian Niina Nurmelle
040-8484656 tai niina.nurmi@outlook.com. Kisamaksun palauttamiseen
oikeuttavat todistukset tulee toimittaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa
Ulla Viholaiselle, ulla.viholainen@gmail.com. Liitä mukaan tilinumero.
Muista huolehtia alueen siisteydestä, kakkapusseja saa ilmoittautumisesta.
ILMOITTAUDU viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua
rataantutustumisaikaa. Ilmoittautuminen tapahtuu omatoimisesti
ilmoittautumispisteellä. Merkitse listoihin rasti paikallaolon merkiksi, poimi
post-it lappu kisakirjan väliin ja jätä kisakirjasi merkittyyn laatikkoon.
Olethan ajoissa paikalla, startteja voidaan aikaistaa max 30 min, mikäli
olemme aikataulusta edellä.
Mikäli maksat startteja kisalahjakorteilla, kirjaa nimesi jokaiseen lahjakorttiin
etukäteen ja laita kortit kisakirjan väliin.
Juoksuiset nartut saavat kisata omalla paikallaan kaikissa luokissa. Ilmoita
juoksusta heti sen havaittuasi koetoimitsijalle tai ilmopisteessä kisapaikalla.
Juoksunartulla pitää olla punainen nauha remmissä merkkinä juoksusta ja se
saa olla kisakentän läheisyydessä juoksuhousut jalassa vain omaan
suoritusvuoroonsa valmistautuessaan ja lämmittelyesteillä käydessään.
Kilpailun järjestäjä hoitaa maton koiran alle lähtöön.
Kilpailupaikalla ei ole vesipistettä, joten muistathan ottaa riittävästi VETTÄ
mukaan koiralle ja itsellesi! Kilpailupaikalla on kanttiini, josta voi ostaa
virvokkeita, sekä suolaista, että makeaa syötävää. Maksutapoina käy
käteinen tai MobilePay.
Huom! Tulethan vain täysin terveenä kisaamaan! Muistathan pitää etäisyyttä
muihin. Kentällä ei ole käsienpesumahdollisuutta, käsidesin käyttö suotavaa!
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Käsidesiä löytyy kilpailupaikalta. Kisapaikalla on ulkohuussi.
Kisapäivänä tavoitat Niinan numerosta 040-8484656.
Aikataulu:

AIKATAULU
Luokka

Rataantutustuminen

A Agi L+SL (22)

10.00

B Agi L+SL (24)

11.00

C Hyp L+SL (24)

12.00

C Hyp M+S+XS (30)

12.40

B Agi M+S+XS (29)

14.00

A Agi M+S+XS (25)

15.15

Arvioitu päättymisaika

16.00

Forssan Pussikoirat ry toivottaa mukavaa ja menestyksellistä kisapäivää!
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