TERVETULOA MIKKELIN AGILITYHARRASTAJAT RY:N JÄRJESTÄMIIN
AGILITYKILPAILUIHIN 3.-4.9.2022 MIKKELIN KALEVANKANKAALLE!
Tuomarina kilpailuissa toimii molempina päivinä Elina Hannikainen-Himanen.
Alla on alustava aikataulu.

Lauantai
1A
1B
1Chr
2Chr
2B
2A

Kokoluokka Klo
Startit
XS-L
10:00
0+3+6+8+3
XS-L
11:00
0+3+6+7+4
XS-L
12:00
0+1+7+6+5
XS-L
13:00
0+3+0+3+5
XS-L
13:55
1+3+1+5+7
XS-L
14:50
1+3+1+5+7
Arvioitu päättyminen 15:30

Sunnuntai
3A
3B
3Chr

Kokoluokka Klo
Startit
XS-L
10:00
1+11+7+7+3
XS-L
11:30
1+11+9+7+3
XS-L
12:50
1+10+9+6+3
Arvioitu päättyminen klo 14:00

Huom! Tasoluokkien (1-3) ensimmäiset luokat (tummennetut ajat) alkavat aikaisintaan ilmoitettuna
aikana, seuraavat luokat alkavat edellisten päätyttyä (taulukon ajat viitteellisiä).

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti
Kilpailuun osallistuminen ja toimintaohjeita kilpailupaikalla
●
●
●

Kilpailuihin saa osallistua vain täysin terveenä ja oireettomana. Tarvittaessa peru
osallistumisesi kilpailuun (maksu palautetaan myös ilman lääkärintodistusta).
Kilpailuissa toimii kahvio, jossa maksut vain kortilla.
Ilmoita koiran mahdollisista juoksuista sisäänheittäjälle. Juoksunartulla tulee käyttää
kilpailualueella juoksuhousuja ja taluttimessa punaista nauhaa. Sitä saat
ilmoittautumispisteeltä.

Ilmoittautuminen
●
●

Ilmoittautuminen sijaitsee halli 1:ssa.
Ilmoittaudu tullessasi paikalle normaalisti. Kaikki kilpailukirjat kerätään. Jätä lappu
kilpailukirjan väliin, mikäli et halua koiran siirtyvän seuraavan tasoluokkaan sen saadessa
luokanvaihtoon oikeuttavan tuloksen (oiva).

●
●
●

Kilpailukirjoja säilytetään ilmopisteellä, josta toimisto noutaa ne nollatulosten kirjaamista
varten ja palauttaa takaisin kirjausten jälkeen.
Ilmopisteeltä voit tarvittaessa ostaa kilpailukirjan (3 e/kpl, korttimaksu).
Ilmoittautumisessa on talkoolainen, keneltä voit käydä kysymässä neuvoa tarvittaessa. Älä
asioi itse toimistossa.

Poissaolot ja luokkamuutokset
●
●

Ennen kilpailupäivää ilmoitettavat luokkamuutokset ilmoitetaan spostiin mah.kisat(at)kisat
tai puh.nroon 040 546 7623.
Kilpailupaikalla luokkamuutokset ilmoitetaan infopisteelle.

OTA MUKAASI
●
●
●
●

Kisakirja ja mittaustodistus
Koiran rokotustodistukset ja rekisteripaperit
Lahjakortit, jotka olet maininnut ilmoittautumisesi yhteydessä
Lisenssikortti tai kuitti lisenssimaksusta. Ohjaajalla täytyy olla voimassa oleva Suomen
Agilityliiton A- tai B-lisenssi.

MITATTAVAT KOIRAT
Kaikkien mitattavien koirien on pitänyt ilmoittautua ennakkoon. Toimita kuitti maksusta ennen
kilpailuja osoitteeseen mah.kisat(at)gmail.com.
Mittaukset tehdään hallissa 2, mutta kokoonnutaan mittauksia varten ilmopisteen lähistölle
kisapäivän aamuna klo 9:30.
KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikka on Raviradantien päässä. Vieressä on ravirata ja suosittu metsäinen ulkoilualue,
jossa on kuntopolkuja ja ratsastusreittejä. Kilpailijoiden pysäköintialueet ovat ennen halleja ja
kenttää Raviradantien varressa oikealla puolella oleva hiekkaparkki ja vasemmalla puolella oleva
asfalttiparkki. Tenniskenttien eteen, kadunvarteen tai kuplahallin viereen ei saa pysäköidä!
Alueella liikuttaessa on koirat pidettävä kytkettyinä. Korjaa koirasi jätökset pois kilpailualueelta ja
lähiympäristöstä. Kenttä rauhoitetaan kilpailuvuorossa oleville koirille.

YHTEYSTIEDOT
Kilpailujen koetoimitsijoina toimivat Hanna Jaakkonen ja Tiina Mustonen. Heidät tavoittaa
numerosta 040 5467623.
Maksupalautuksia varten, täytä maksun palautuslomake: https://forms.gle/5q3Z4fXLw1frUwNWA
AJO-OHJE
Halli sijaitsee Kalevankankaalla Raviradantien päässä, osoitteessa Raviradantie 26.

Ajo-ohjeet keskustasta: Aja Jyväskylän suuntaan. Käänny Savilahdenkadulta Raviradantielle (kyltti
Kalevankangas ). Aja tien päähän.
Ajo-ohjeet Jyväskyläntien/Lahden suunnasta: Lahdentieltä käänny Jyväskylän suuntaan.
Jyväskyläntieltä poistu liittymästä Kalevankangas. Kiertoliittymästä käänny Kalevankankaantielle
suuntaan Kalevankangas. Tien päässä, käänny vasemmalle Raviradantielle.

Kivaa kisapäivää, tervetuloa!

