TERVETULOA
Tampereen Seudun
Koirakerhon järjestämiin

Agilitykilpailuihin 12-13.4.2014
Kisat järjestetään Best In Areenalla, osoite Ruokosmetsänkatu 12, 37570
Lempäälä. Tuomareina toimivat la Henkka Luomala, Sari Mikkilä & Marjo
Heino ja su Sari Mikkilä & Marjo Heino. Tuomarikohtainen jako selviää
aikataulusta.
Autoja voi parkkeerata hallin omalle parkkialueelle ja lisää parkki-paikkoja
on Fed Pet:n parkkialueelta (Ruokosmetsänkatu 10), tienvarteen ei saa
pysäköidä (kielletty liikennemerkein). Hallissa on kumirouhetäytteinen
keinonurmi.
Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, niin muista tuoda
lahjakortti tai maksukuitti tullessasi. Valmistaudu todistamaan lisenssisi
voimassaolo sitä pyydettäessä sekä antamaan lisenssinumerosi = sportti-id.
Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. Ilmoittaudu viimeistään
puoli tuntia ennen luokkasi alkua. Ensimmäistä kertaa kisaavien tarkastus
ennen oman kilpailuluokan alkua (koiran rekisteritodistus mukaan,
kisakirjoja voi ostaa kisapaikalta).
Muistakaa, että 3-luokassa voivat juoksuiset kilpailla 1.1.2014 alkaen.
Ilmoittakaa juoksuista ilmopisteeseen ja ottakaa punainen nauha remmiin
ilmosta juoksumerkiksi. Juoksuiset koirat starttaavat omalla vuorollaan.
Hallissa on voimassa pissa/kakkasakko, lappuja löytyy sisääntulojen
vierestä! Olkaa tarkkoja, ettei vahinkoja satu.
Lähtölistat löydät osoitteesta www. tamsk.com ja ne ovat vain nähtävissä
kisapaikalla. Muistathan siten tulostaa oman lähtölistasi.
Kisapaikalla on kanttiini ja vessarakennus on hallin ulkopuolella.
Käsipaperit roskiin ja ovia ei saa jätttää auki.
Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-säännöt SKL:n ohjeiden
mukaan. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.
Ohjaajalla täytyy olla agility -kilpailulisenssi lunastettuna (A tai B).
Lisätietoja osoitteessa http://www.agilityliitto.fi/lisenssi/index.htm

Yhteistyössä:

Poisjäännit (ennen kisapäivää sähköpostilla tai SMS) Tommi Raita-aho
tra@iki.fi tai 050-4623 208 (tekstiviestillä, ei puheluita). Kisapäivinä
ilmoitukset koetoimitsijoille. Vastaavina koetoimitsijana toimivat
- lauantaina Miinu Mäkelä 050-3583252
- sunnuntaina Johanna Nyberg 040 5535 828

Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa
osoitteeseen: Päivi Mäkinen, Nevakatu 20, 33730 Tampere tai
paivi.makinen@srantala.com

Ajo-ohjeet:
Helsinki-Tampere moottoritieltä nouse rampista 36
Valkeakoski/Marjamäki. Käänny kohti Idea Park:ia,
Ideaparkinkadulta vasemmalle Ruokometsänkadulle aja
tien päähän.

Maksaessasi kilpailumaksun
Smartumin tai TYKYn liikuntatai kulttuurisetelillä tai VIRIKE setelillä, setelit tuodaan
paikanpäälle agilitykilpailuun
tultaessa ja annetaan
ilmoittautumispisteeseen, jossa
seteleihin merkitään seteli
käytetyksi. Agilitykilpailussa
mahdollisissa ohjaajavaihdoissa,
joissa kilpailumaksua on
maksettu liikunta- tai
kulttuurisetelillä, on setelillä
suoritettu osuus maksettava
rahalla ohjaajavaihdoksen
yhteydessä. Tällaisessa
tapauksessa seteliä ei palauteta,
koska se merkitään käytetyksi
heti vastaanotettaessa

Lauantai 12.4.2014
Maxit Sari Mikkilä, minit Henri Luomala ja medit Marjo Heino.

Sunnuntai 13.4.2014
1-luokat Marjo Heino ja 2-luokat Sari Mikkilä.

