
TERVETULOA HEINÄHUMPPAAMAAN

Rauman Käyttö ja Seurakoirat ry:n agilitykilpailuihin 22.-24.7.2022

KILPAILUPAIKKA RKS:n halli, osoitteessa Lapijoentie 6, Eurajoki. Pohjana
keinonurmi kumirouhetäytteellä.

Tupakointi on sallittu vain sille varatulla paikalla.

Pysäköinti RKS:n hallia vastapäätä olevan hallin pihaan (katso kuva kirjeen lopussa) ja
Lapijoentien varteen, toinen reuna jätettävä vapaaksi ohikulkevaa liikennettä varten.

Asuntoautossa yöpyville on varattu paikkoja hallin pihaan. Paikkavaraukset ja tiedustelut
agility@rks.fi tai Katja Äärilä puh. 0440854225.

TUOMARIT Petr Pupik ja Tommi Raita-aho.

KISAAJAN VELVOLLISUUDET
Kilpailut järjestetään mahdollisimman koronaturvallisesti, joten yksilön vastuu on ensisijaisen
tärkeää, jotta tartunnoilta voidaan välttyä.

Kilpailupaikalle saa tulla vain terveenä – jos sinulla on sairauden oireita, jätä kisat väliin!
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, Sagi, Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry tai kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit
eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan
sairastumisesta eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Kilpailija on velvollinen tarkistamaan sekä omat tuloksensa kisapaikalla tuloslistoista että
kisakirjan merkinnät (tulos, sijoitus, OIVA/PAVA-merkinnät, allekirjoitus). Mikäli huomaat
puutteita, ota heti asia esille vastaavan koetoimitsijan kanssa.

Ohjaajan vaihdokset tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kisan alkua.

ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA
ILMOITTAUTUMISPISTE PORTILLA.  Laita valmiiksi kirjoitettu numerolappu kisakirjan väliin
ja jätä kisakirjasi laatikkoon, ota numeroliivisi. Liivin tulee olla näkyvissä koko kisapäivän
ajan, näin erotamme kisaajat kisapaikalla.

HALLIN JÄRJESTELYT
Hallissa on katsomo, jossa on 60 istumapaikkaa. Lähtö- ja maalialue sijaitsevat katsomon
sivuilla. Voit seurata kisoja katsomosta tai livestreamin kautta. Livestreamin linkin löydät
tapahtuman facebook-sivulta tapahtumapäivinä. RKS agilityn heinähumpat

Hallin pihassa on kisaajia varten 2 bajamajaa ja pysäköintialueella 1. Hallin sisällä sijaitsevat
sosiaalitilat ovat pääasiassa  tuomareiden ja työntekijöiden käytössä. Sosiaalitilojen
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vesipistettä voi tarvittaessa käyttää, hallin alueella on myös vesikanistereita, joista saatavilla
juomavettä.

ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINNÄT
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten
mukaisesti rokotettuja. Ohjaajilla tulee 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 kisojen aikataulun
valmistuttua.  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, sen hinta on 4e ja maksun voi suorittaa
käteisellä.

LUOKKANOUSUT
Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta seuraavaan luokkaan 3-8 nollatuloksella.
Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kilpailukirjan väliin
vaikka pienen lapun muodossa.

PALKINTOJENJAKO
Palkinnot jaetaan kunkin kisan päättymisen jälkeen.
Tulokset voit tarkistaa myös https://tolleri.net/tulospalvelu/.

KAHVIO
Kisapaikalla on kahvio,  myynnissä myös  vohveleita ja grillimakkaraa.  Varaa mukaasi
käteistä rahaa. Lähimaksumahdollisuutta ei ole kaikissa myyntipisteissä.

LUOKANVAIHDOT JA POISJÄÄNNIT
Ilmoita poisjäännistä tai luokkanoususta
perjantai Tiina Puisto 040 75 88981
lauantai Katja Äärilä 0440854225
sunnuntai  Jaana Leino 0445668383

Mikäli et pysty osallistumaan kisoihin, täytä kisamaksujen palautuslomake
keskiviikkoon 27.7. mennessä.
https://docs.google.com/forms/d/1PF-LWv9R4KNOFB0KAU4cuwj4X9AKqHl09jitbyjPxq
w/edit

KISOJAMME SPONSOROIVAT:
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5€ alennus hoidoista kisaajille
https://www.hartiatar.fi/

https://heidiadesign.com/fi/

https://www.hartiatar.fi/



