Tammikisat
29.-30.1.2022
Tervetuloa Active Dogs ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 29.30.1.2022. Kilpailut tuomaroi Vendula Hausnerová.
Vastaavat koetoimitsijat:
Lauantai 1-lk & 3-lk XS, S & M
Mikko Aaltonen, 040 529 8225
SU aamupäivä 2-lk
Sari Pietilä, 050 413 2484
SU iltapäivä 3-lk SL & L
Hennariikka Kangas, 040 742 3352

Kilpailupaikkana toimii OneMind Dogs Arena Haukiputaalla, osoitteessa Teollisuustie
1, 90830 Haukipudas (G-rakennus). Hallissa on ilmastointi. Alustana on kumirouhetekonurmi.
Kilpailuissa noudatetaan korona-ajan erikoisjärjestelyjä. Kisakirjeen liitteenä on
ohje erityisjärjestelyistä, luethan sen huolella. Kisoihin EI TULE osallistua, jos itsellä
tai perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita.
HUOM! Kilpailijoilla, joiden koira on mitattu ennen 1.7.2019 tulee olla kilpailukirja,
joka koostuu tuloskirjasta + voimassaolevasta mittaustodistuksesta. 1.7.2019 alkaen
ei erillisiä mittaustodistuksia anneta, vaan mittaustulokset merkitään suoraan tuloskirjaan.
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.
Luokkanousut
Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta 3-8 nollatuloksella. Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kisakirjan väliin vaikka pienen lapun muodossa.
Kilpailuun osallistuvan juoksuisen nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla
ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi viimeisessä lähtökarsinassa. Juoksuiset nartut
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starttaavat kilpailunumeronsa mukaisilla paikoilla. Ilmoita mahdollisesta koiran juoksuajasta oman luokkasi vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari).
Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista, luokkanoususta tai poisjäännistä mahdollisimman pian vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari).
Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairauden tai loukkaantumisen
vuoksi, niin toimita juoksu- tai lääkärintodistus sekä tilinumerosi Maria Kaupille sähköpostilla makursu@gmail.com 4.2.2022 mennessä. Juoksu- ja kennelyskätapauksissa riittää kahden todistajan allekirjoittama todistus. Jos perheen koirilla on ollut
yskää, tulee perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. Myös koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan ilmoittautumismaksu palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus.
Kilpailun lähtölistat julkaistaan viimeistään to 27.1. osoitteessa www.activedogs.net
sekä kilpailupaikalla. Lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla.
Kilpailujen livestreamin linkit julkaistaan kilpailujen Facebook-tapahtumassa ennen
ensimmäisen radan alkua.
Linkki Facebook-tapahtumaan:
https://www.facebook.com/events/4291615044240816/
Noudatathan OneMind Dogs Arenan sääntöjä:
• Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan/merkkailla halliin. Jos vahinko tapahtuu,
merkitse paikka ja ilmoita siivoustarpeesta välittömästi jollekin kilpailun toimihenkilöistä.
• Älä anna koirasi merkkailla myöskään ulkona hallin seinille, oven pieliin tai naapurikiinteistöjen piha-alueille.
• Koirien kakat on kerättävä kaikkialta.
• Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty.
• Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle.
• Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen nurmialueella on kielletty.
• Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona sille varatulla paikalla.
• Koirat on pidettävä verryttelylenkeillä kytkettyinä.
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Active Dogs ry:n kilpailuissa noudatettava erityisohje korona-aikana
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Active Dogs ry, kilpailun toimihenkilöt tai ylituomari
eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Tapahtumassa noudatetaan Agilityliiton antamia lajikohtaisia tapahtumaohjeita:
https://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/sagin-koronalinjaukset/
Lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.
Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita
ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.
Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt
• Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät
henkilöt.
• Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on
koronaviruksen oireita.
• Toivomme, että saavut kisapaikalle vain hieman ennen oman luokkasi alkua ja
poistut kisapaikalta oman luokan päätyttyä.
• Hallissa saa olla katsomassa suorituksia turvavälit huomioiden kentän pitkällä
sivulla. Annathan tilaa lähtöön tuleville ja radalta poistuville koirakoille.
• Pyri pitämään 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin.
• Käytä maskia kisapaikalla aina, kun 2 metrin etäisyyden pitäminen on vaikeaa,
kuten radan reunalla, rataan tutustumisessa ja koirien mittauksessa. Maskin voi
ottaa pois lähtökarsinassa.
• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä.
• Pidä oviaukot ja muut kulkureitit vapaana.
• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon myös ulkona ja pidä turvavälit. Parkkialueella on hyvin tilaa, joten autojen pysäköinti mielellään joka toiseen ruutuun.
• Kilpailualueella ei ole kanttiinia.
• Koirien häkkejä on mahdollista sijoittaa hallin pukuhuonetiloihin (ks. kilpailualueen kartta). Häkkejä ei saa sijoittaa muualle hallin tiloihin.
• Ota mukaan oma vesipullo, jotta saadaan minimoitua liikkuminen wc-tiloissa.
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Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
• Ilmoittautumispiste sijaitsee erillisessä huoneessa hallin perällä (ks. kilpailualueen kartta).
• Ilmoittaudu kilpailupaikalla merkitsemällä rasti listaan.
• HUOM! Kaikki kilpailijat jättävät ilmoittautuessaan kilpailukirjan ilmopisteeseen. Laita kilpailukirjan väliin tarralappu, johon on kirjoitettu koiran kilpailunumero ja kisatunnukset (A, B, C). Tarralaput löytyvät ilmoittautumispisteestä.
• Jätä kilpailukirjasi oman luokkasi koriin numerojärjestyksessä.
• Ilmoita
poisjäännistä
ennen
kisoja
sähköpostitse
mikko.aaltonen@activedogs.net tai kisapäivien aikana oman luokkasi vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari).
• Ilmoita mahdollisesta koiran juoksuajasta oman luokkasi vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari).
• Kisalahjakortit pudotetaan laatikkoon, joka löytyy ilmoittautumispisteestä.
Kirjoita jokaiseen lahjakorttiin oma nimesi! Palauttamattomat lahjakortit laskutetaan laskutuslisän kera.
• Rokotukset tarkistetaan pistokokein ennakkoon. Jos kilpailunumerosi päättyy
numeroon 1 (eli 1, 11, 21 jne.), lähetä rokotustodistuksesta kuva(t), joista ilmenee koiran tunnistustiedot ja rokotusten päivämäärät oman luokkasi vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari).
• HUOM! Emme käytä kisoissa numeroliivejä, seuraa kuulutuksia!
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Koirien mittaus
• Koska kilpailuissa on ulkomaalainen tuomari, mitataan vain ne 1-luokassa kisaavat koirat, joilla ei ole vielä yhtään mittaustulosta. Mittaus merkitään kilpailukirjan takasivulle, mutta tätä ei lasketa yksittäismittausprosessiin mukaan.
Kyseinen koira tulee ilmoittaa seuraavassa kilpailussa yksittäismittaukseen, niin
kuin se olisi koiran ensimmäinen kilpailu.
• Mittaus järjestetään lauantaina ja se on tarkoitettu ainoastaan samana päivänä
kisaaville koirille. Ilmoittautumiset viimeistään 23.1. sähköpostilla
mikko.aaltonen@activedogs.net
• Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille lähetetään oma mittausaikataulu. Tulethan paikalle omaa mittausaikaasi noudattaen.
• Mittausmaksua ei tarvitse näitä kisoja varten maksaa, koska mittausta ei lasketa mukaan varsinaiseen yksittäismittausprosessiin. Mutta jos olet mittausmaksun jo maksanut, niin ei haittaa, sillä maksu maksetaan jokatapauksessa
vain kerran. Muista pitää kuitti tallessa, jotta saat toimitettua sen seuraavien
kisojen järjestäjälle.
• Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot ennen mittaukseen tulemista. Kilpailukirjoja on myynnissä kisapaikalla. Kilpailukirjan
hinta on 4 eur ja se maksetaan Active Dogs:n tilille etukäteen. Kilpailukirjan
maksutiedot:
Tilinumero: FI63 5740 7520 0805 72
Maksun saaja: Active Dogs ry
Viestikenttään: Kisakirja ja oma nimi
• Tilaa kilpailukirja ennakkoon ke 26.1. mennessä sähköpostilla
mikko.aaltonen@activedogs.net tai paikan päällä soittamalla Hennariikka Kangas, 040 742 3352.
• Koirien mittaus tapahtuu ilmoittautumispisteessä (ks. alueen kartta).
• Muista maskin käyttö mittauksen aikana.
• Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan.
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Rataantutustuminen
• Rataantutustuminen järjestetään tarvittaessa useammassa ryhmässä. Katso aikataulusta rataantutustumisen arvioidut kellonajat ja lähtölistasta tutustumisryhmät.
• Rataantutustumisen alkamisaikaa ei aikaisteta.

Kilpailusuoritus
• Kulku lähtökarsinoihin tapahtuu hallin normaalista kulkuovesta.
• Lähtökarsinoissa tulee olla starttijärjestyksessä kolme seuraavaa koirakkoa
odottamassa.
• Maaliin tullut koirakko poistuu palkkausalueelta ripeästi, jotta se on vapaana
seuraavalle koirakolle.
• Kilpailualueen karttaan merkitty alue oven edustalla tulee pitää vapaana lähtöön tuleville ja radalta poistuville koirakoille.

Kilpailukirjat
Kaikki kilpailijat jättävät ilmoittautuessaan kilpailukirjan ilmoittautumispisteeseen.
Kilpailukirjat ovat noudettavissa viimeisen startin jälkeen samasta paikasta. Vältä kontaktia muihin kisakirjoihin.

Palkintojenjako
Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla ja tuloslista tuodaan hallin seinälle, jonka jälkeen sijoille 1.-3. sijoittuneet
koirakot voivat hakea palkintopöydästä omalla nimellä merkityn palkintonsa. Palkintopöytä sijaitsee samassa huoneessa kuin ilmoittautumispiste (ks. kilpailualueen
kartta).
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PYSÄKÖINTI:
Kilpailijoiden pysäköinti ainoastaan karttaan merkitylle pysäköintialueelle (jossa sähkötolpat). Hallin oven eteen aidan viereen pysäköinti sallittu ainoastaan toimitsijoille!

Tammikisat
29.-30.1.2022
Aikataulu
Kellonajat ovat rataantutustumisen alkamisaikoja. Aikatauluja ei aikaisteta!
Kaikki ryhmät tutustuvat peräkkäin.
Jotta kilpailu sujuisi joutuisasti, saavu lähtöpaikalle ajoissa ja noudata kokoonkutsujan ohjeita lähtökarsinoihin ja radalle siirtymisestä.

LAUANTAI 29.1.

SUNNUNTAI 30.1.

9:30

1A (agility) XS-S-M-SL-L, 39 koiraa

10:00

2A (agility) XS-S-M-SL-L, 41 koiraa

R1

nrot 1-34

R1

nrot 121-146

R2

nrot 35-63

R2

nrot 147-167

11:00

1B (agility) XS-S-M-SL-L, 49 koiraa

11:25

2B (agility) XS-S-M-SL-L, 47 koiraa

R1

nrot 2-21 & 126

R1

nrot 168 & 121-144

R2

nrot 22-40

R2

nrot 145-167

R3

nrot 42-63

13:05

2C (hyppy) XS-S-M-SL-L, 34 koiraa

12:55

1C (hyppy) XS-S-M-SL-L, 54 koiraa

R1

nrot 168 & 121-144

R1

nrot 2-20 & 126

R2

nrot 146-166

R2

nrot 21-42

R3

nrot 43-63

15:00

3C (hyppy) SL-L, 44 koiraa

R1

nrot 169-190

15:20

3C (hyppy) XS-S-M, 56 koiraa

R2

nrot 191-214

R1

nrot 64-82

16:20

3B (agility) SL-L, 45 koiraa

R2

nrot 83-101

R1

nrot 169-191

R3

nrot 102-120

R2

nrot 192-214

17:00

3B (agility) XS-S-M, 53 koiraa

17:45

3A (agility) SL-L, 43 koiraa

R1

nrot 64-84

R1

nrot 169-191

R2

nrot 85-102

R2

nrot 192-214

R3

nrot 103-120

18:45

3A (agility) XS-S-M, 44 koiraa

R1

nrot 64-94

R2

nrot 95-120

