TERVETULOA
Rauman Käyttö ja Seurakoirat ry Agilitykilpailuihin
HUOM! LAUANTAIN KISAT OVAT ILTAKISAT HALLOWEEN-HENGESSÄ
KILPAILUPAIKKA
RKSn halli, osoitteessa Lapijoentie 6, Eurajoki.
Halli on lämmitetty, lämpötila on n. +10 - 12 °C ja pohjana keinonurmi kumirouhetäytteellä.
Hallissa on rajallisesti häkkitilaa. Halliin sisällä mielellään vain suoritusvuoroaan odottavat koirat.
Paikalla puffetti ja sisä WC, joissa on huoneenlämpö.
Pysäköinti RKS:n hallin pihaan (katso kuva kirjeen lopussa) ja tien toisella puolella olevan hallin pihaan
(Lapijoentie 3). Lapijoentien toinen reuna jätettävä vapaaksi ohikulkevaa liikennettä varten.
TUOMARIT
Kisaviikonlopun tuomarina toimii Reetta Pirttikoski.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu omatoimisesti. Hallissa on sisäänkäynnin lähellä osallistujalistat. Ruksita
itsesi paikalla olevaksi ja jätä kisakirja sekä mahdolliset lahjakortit niille osoitettuihin laatikoihin.
Ilmoittaudu ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua luokkasi alkamisaikaa. Jos kisaat
ensimmäistä kertaa, olet ilmoittautunut mittaukseen tai sinulla on uusi kilpailukirja, olethan paikalla
viimeistään 45 minuuttia ennen rataantutustumista. Muista mainita asiasta ilmoittautuessasi.
Aikataulu on viitteellinen ja se voi aikaistua enintään 30 minuuttia, joten ole ajoissa paikalla.

LÄHTÖLISTAT
Ovat esillä kilpailupaikan ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa http://rks.fi
Kilpailupaikalla ei ole tulostettuja lähtölistoja jaettavana.
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINNÄT
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti ja
kilpailuissa noudatetaan antidopingsääntöjä. Ota mukaan koirasi rokotustodistus, rekisterikirja
(X-rotuiselta omistajatodistus), kilpailukirja ja todistus kilpailulisenssistä. Kilpailupaikalla on myynnissä
kilpailukirjoja (3 €).
JUOKSUISET NARTUT
Juoksuiset nartut kisaavat omalla paikallaan. Ilmoita juoksusta heti sen havaittuasi kisajärjestäjälle
(kisatoimikunta@rks.fi) tai ilmopisteeseen kisapaikalla. Juoksunartulla pitää olla punainen nauha
hihnassa merkkinä juoksusta ja sillä tulee olla hallissa juoksuhousut jalassa suoritusvuoroaan
odottaessaan.
COVID -19
Koska haluamme kisojen jatkuvan ja kisatapahtumiemme pysyvän turvallisina, suosituksien mukaan
kehoitamme käyttämään kasvomaskia ainakin rataantutustumisien ja hallissa oleilun ajan, jolloin
turvavälejä ei pystytä välttämättä noudattamaan. Muistathan että jos sinulla tai läheisilläsi on mitään
covid-19 viittaavia oireita, et saa osallistua kisoihin. Näissä tapauksissa ilmoita mahdollisimman nopeasti
vastaavalle koetoimitsijalle. Palautamme kisamaksut ilman erillistä lääkärintodistusta.
LUOKANVAIHDOT JA POISJÄÄNNIT
Kilpailumaksun palautukseen oikeuttavat todistukset on toimitettava kolmen arkipäivän kuluessa kisojen
päättymisestä osoitteeseen:

kisatoimikunta@rks.fi
Kisamaksujen palautuslomake löytyy osoitteesta
http://rks.fi/agility/Kisamaksujenpalautuslomake.pdf
Ilmoitathan myös poisjäänneistä tai luokkanousuista mahdollisimman pian.
Ennen kisoja kisajärjestäjälle sähköpostitse: kisatoimikunta@rks.fi.
Kisapäivänä koetoimitsijoille, joiden yhteystiedot löydät aikataulusta.
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