TERVETULOA
Rauman Käyttö ja Seurakoirat ry Agilitykilpailuihin
KILPAILUPAIKKA
RKSn halli, osoitteessa Lapijoentie 6, Eurajoki. on lämmitetty, lämpötila on ky n. +10 - 12 °C ja pohjana
keinonurmi kumirouhetäytteellä. 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 Asko Jokinen.
Kilpailut järjestetään mahdollisimman koronaturvallisesti, joten yksilön vastuu on ensisijaisen tärkeää,
jotta tartunnoilta voidaan välttyä.
Rataantutustumista ei aikaisteta, vaikka edellinen luokka loppuisi etuajassa.
TAPAHTUMAPAIKALLE TULEVAN VELVOLLISUUDET
- Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on koronaviruksen oireita.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
- Mikäli kuulut riskiryhmään, suosittelemme harkitsemaan osallistumisen tarpeellisuutta.
- Pidä 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin. Myös rataantutustumisessa sekä jonottaessasi
esim. wc-tiloihin. Soita, jos sinulla on asiaa toimistoon tai koetoimitsijalle.
- Käytä maskia aina kisapaikalla. Ainoastaan oman kilpailusuorituksen ajaksi maskin voi poistaa
- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. hallin sisääntulo-ovien
läheisyydessä ja kädet voi käydä pesemässä hallin wc-tiloissa
ILMOITTAUTUMINEN
KILPAILUPAIKALLA EI OLE ILMOITTAUTUMISPISTETTÄ. Lahjakortit jätetään pääoven luona olevaan
laatikkoon kilpailijan nimellä varustettuna. Palauttamattomat lahjakortit laskutetaan laskutuslisän kera.
Kilpailukirja jätetään hallin sisäänkäynnin ulkopuolella olevaan koriin. Kiinnitä valmiiksi kirjoitettu postlappu sivulle, johon nollatulos merkitään. Kirjat saa noutaa samasta paikasta starttien jälkeen.
Käsittelemme vain kirjoja, joihin merkitään nollatulos. Numeroliivin voi ottaa samalla kun menee
ensimmäiseen tutustumiseen, ja palautus samalla kun poistuu viimeisestä startista. Numeroliivi ei ole
pakollinen.
HALLIN JÄRJESTELYT
Kulku halliin hallin päädystä. Kisaajat saavat olla hallissa vain rataantutustumisen ja oman
suoritusvuoronsa ajan. Kuuntele kuulutuksia ja tule halliin odottamaan omaa vuoroasi edellisen koirakon
mentyä radalle. Poistu hallista heti oman suorituksesi jälkeen. Vältä turhaa oleskelua nosto-oven
läheisyydessä. Suositellaan, että kilpailijat poistuvat kisapaikalta oman kilpailuluokkansa päätyttyä.
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINNÄT
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti
rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2). Kilpailussa tulee
noudattaa voimassa olevia antidopingsääntöjä. Tarkistamme rokotustodistukset pistokokein.

KOIRIEN MITTAUS
Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille lähetetään oma mittausaikataulu. Tulethan paikalle omaa
mittausaikaasi noudattaen. Mittaukseen tulevat koirat odottavat mittaukseen kutsumista ulkona,
sosiaalitilan päädyssä. Ensimmäiseen mittaukseen tulevan koiran mittausmaksu (10e) tulee olla
maksettuna tilille etukäteen. Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot ennen
mittaukseen tulemista. Kilpailukirjoja on myynnissä toimistossa. Kilpailukirjan hinta on 4e ja sen voi
maksaa käteisellä. Mittaavalle tuomarille on varattu käyttöön hengityssuojain. Myös koiran ohjaajan
tulee käyttää kasvosuojaa. Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan, ja muista turvavälit!
LUOKKANOUSUT
Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta 3-8 nollatuloksella. Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä
ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kilpailukirjan väliin, vaikka pienen lapun muodossa.
PALKINTOJENJAKO
Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla ja tuloslista
tuodaan hallin ulkopuolelle, nosto-oven viereen. Tulokset voit tarkistaa myös http://rks.fi/on-line/
Nollatuloksen tehneiden, sijalle 1.-3. sijoittuneiden koirakoiden lahjakortit löytyvät kisakirjan välistä.
Tavarapalkinnon voi hakea sosiaalitilan pöydältä
LÄHTÖLISTAT
Ovat esillä kilpailupaikan ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa http://rks.fi
Kilpailupaikalla ei ole tulostettuja lähtölistoja jaettavana.
KAHVIO
Kisapaikalla on suppea take-away kioski, josta saat ostettua mukaasi juotavaa ja pientä purtavaa.
Maksu ensisijaisesti kortilla lähimaksulla.
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.
LUOKANVAIHDOT JA POISJÄÄNNIT
Ilmoita poisjäännistä tai luokkanoususta:
ennakkoon kisatoimikunta@rks.fi tai kisapäivänä aikataulusta löytyvälle vkt:lle
Täytäthän kisamaksujen palautuslomakkeen osoitteessa:
https://docs.google.com/forms/d/1lwYHhNwYtGC3RZ83JPj2Od6NZKxGYAdG2YRmKGJQhVs/edit
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