
TERVETULOA WUOKSEN AGILITY URHEILIJAT RY:n
AGILITYKILPAILUIHIN IMATRALLE 14.4.2017

Kilpailut pidetään Imatralla Avia Sport areenalla (sini-valkoinen kuplahalli), osoitteessa Ottelukatu
9, 55420 Imatra. Kilpailupaikkana on keinonurmipohjainen halli. Paikalla on puffetti ja wc. Autoja ei
välttämättä saa aivan hallin viereen, mutta hallissa on hyvin tilaa koirien häkeille/teltoille.

Kilpailuissa on kaksi agilityrataa 2-luokille ja kolme rataa 3-luokille.
Tuomarina toimii 2A, 2B ja 3A radoilla Sami Topra.
Tuomarina toimii 3B ja 3C radoilla Salme Mujunen.

Ota mukaan:
* kilpailukirja (voit ostaa kisapaikalta) * rekisteri- ja rokotustodistukset
* maksukuitti/lahjakortti, jos et ole sitä toimittanut * lisenssikortti tai muu todistus lisenssistä

Ilmoittaudu kilpailuun viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua rataantutustumisaikaa.
Koirien kulku halliin ja sieltä pois tapahtuu paineovien kautta (henkilökunta avaa ovet), tähän voi
mennä muutamia minuutteja. Koiran voi tuoda häkkiin halliin jo aiemmin. 

Hallissa rakennetaan agilitykisojen aikana lauantain ja sunnuntain koiranäyttelyä, joten kisapaikalla
myös kisojen ulkopuolista väkeä.

Muista korjata koirasi jätökset kisa-alueelta ja lähiympäristöstä.

Ilmoitathan poisjäännit ja luokkamuutokset hyvissä ajoin p. 045 322 4239.
Kisapäivänä päivystää vastaava koetoimitsija Asta Vertanen: p. 045 322 4239.

Kilpailuun  osallistuvan  koiran  tulee  olla  tunnistusmerkitty  (mikrosiru  tai  tatuointi)  ja  rokotettu
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti sekä vähintään 18 kk ikäinen. Suomen lain vastaisesti typistetyt
koirat eivät saa osallistua.

Juoksuinen  narttu  saa  osallistua  3-luokan  kilpailuihin.  Se  saa  oleskella  kentillä  vain  oman
suoritusvuoronsa  aikana,  sen  on  käytettävä  juoksusuojaa  (poistetaan  suorituksen  ajaksi)  ja
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha. Ilmoita juoksuista ilmoittautumisen yhteydessä.

Ajo-ohjeet vt6:lta:

Poistu liittymästä 63 ja jatka 630 m. Käänny vasemmalle tielle Korvenkannantie ja jatka 1.06 km.
Jatka tietä  Joutsenonkatu 430 m.  Käänny  vasemmalle tielle  Lammassaarentie ja  jatka  530 m.
Käänny vasemmalle tielle Ottelukatu.



ARVIOITU AIKATAULU:
Ilmoittauduthan hyvissä ajoin ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Radat voivat alkaa 30 min 
etuajassa.

Palkintojen jako jokaisen luokan jälkeen.

Kisoja ovat sponsoroineet:

Perjantai 14.4.2017
2A dogs time 2B dogs time
Mini 13 11:00 Mini 13 11:50
Medi 8 11:00 Medi 8 12:10
Maksi 11 11:00 Maksi 11 12:10

3A dogs time 3B dogs time
Mini 28 12:50 Mini 28 14:55
Medi 23 13:35 Medi 23 15:40
Maksi 33 14:10 Maksi 35 16:15

3C dogs time
Mini 24 17:30
Medi 23 18:10
Maksi 32 18:45


