
Tervetuloa  Sieviin
Sievin kennelkerhon järjestämiin agilityn piirimestaruuskisoihin lauantaina 26.8 !

Kilpailupaikka on kivituhkapohjainen kenttä.
Virallinen osoite navigaattoria varten on Kalliontie 443, 85430 Sievi .

Ilmoittautuminen ja kisatoimisto ovat punaisessa hallissa minkä takana on kisakenttä.  
Kisa-alueella on myös omakotitalo missä sijaitsee puffetti ja sisä-wc. 
Puffassa on tarjolla sekä suolaista että makeaa ja lämmintä lounasta. 
Autot pysäköidään vain sisääntulon vieressä olevalle pysäköintialueelle. 
Autoja ei saa jättää Kalliontien tai Koivuniementien varteen.

Tuomarina kokeessa toimii Hilpi Yli-Jaskari

Koirien  tulee  olla  rokotettu  ja  tunnistusmerkitty  Suomen  Kennelliiton  ohjeiden  mukaisesti.
Huomioithan myös antidoping säännöt (lisätietoja Kennelliiton sivuilta). 

Virallisissa kilpailuissa vaaditaan koiran ohjaajalta voimassa oleva Suomen Kennelliiton A- tai
Blisenssi.  Tarkistamme epäselvät  lisenssit  ilmoittautumisen yhteydessä.  Jos  et  ole  vielä  saanut
varsinaista lisenssiä, maksukuitti maksetusta lisenssistä riittää 

Muistathan ottaa mukaasi:
• rekisteri- ja rokotustodistuksen
• kilpailukirjan, voi myös ostaa paikanpäältä, á 3€ ( varaudu tasarahalla, kiitos )

Juoksuiset nartut :
3-luokkiin  on  mahdollista  osallistua  myös  juoksuisella  nartulla.  Juoksunartulla  on  oltava
juoksuhousut päällä kilpailukehän ulkopuolella sekä punainen nauha hihnassa merkkinä juoksusta.
Juoksusuoja  poistetaan  kisasuorituksen  ajaksi.  Kisajärjestäjä  on  hankkinut  juoksunarttujen
lähtömaton.  Ilmoitathan  koiran  juoksusta  etukäteen  ylitoimitsijalle  tai  kisapaikalla
ilmoittautumispisteessä. Vältä juoksuisen koiran kanssa turhaa oleskelua kisa-alueella. 1-2- luokkiin
ei voi juoksuinen narttu osallistua. 

Ilmoittauduthan vähintään puoli  tuntia  ennen luokkasi  arvioitua alkamisajankohtaa.  Mikäli  olet
kilpailemassa ensimmäistä kertaa,  koirasi  on mitattava tai  sinulla on uusi kilpailukirja, olethan
paikalla noin 45 minuuttia ennen rataantutustumistasi. Aikataulu on viitteellinen ja se voi aikaistua
enintään 30 minuuttia. 



Tiedustelut / poissaolot:
Poisjäännistä on ilmoitettava välittömästi vastaavalle koetoimitsijalle Nina Saajossalo, 
040-5481 542 (kisapäivänä tekstiviestinä kiitos )

Kilpailumaksun  palauttamiseksi  toimita  7  vrk:n  kuluessa  joko  lääkärintodistus/juoksutodistus
osoitteeseen Nina Saajossalo, Järvikyläntie 137, 85430 Sievi

Aikataulu 

A-kisa RT B-kisa RT

Maksi1 4 klo9 3 klo9.50

Medi1 5 klo9 5 klo9.50

Mini1 2 klo9 2 klo9.50

Mini2 3 Klo11.10 3 klo10.35

Medi2 2 Klo11.10 2 klo10.35

Maksi2 5 Klo11.10 5 klo10.35

Maksi3 17 Klo12.00 17 Klo13.30

Medi3 15 klo12.35 15 Klo13.55

Mini3 7 klo12.35 7 Klo13.55

Palkintojenjako suoritetaan jokaisen luokan jälkeen ja piirimestarit palkitaan päivän päätteeksi

Koirien ulkoilutusalue on opastettu kyltein ja se on myös merkitty ”kehänauhoin”. 

Kalliontiellä  voi  myös  ulkoiluttaa  koiria,  mutta  Koivuniementie  on  omakotialueelle  johtava
yksityistie ja siellä ei saa ulkoiluttaa koiria. 

Korjaathan koirasi mahdolliset jätökset, ilmopisteestä saa myös kakkapusseja.

Sievin  Kennelkerhon  kotisivulla  www.sievinkennelkerho.fi löytyy  myös  karttalinkki  missä
koirakeskus sijaitsee. 

Sievin Kennelkerho toivottaa mukavaa ja tulosrikasta päivää kaikille kisaajille !

http://www.sievinkennelkerho.fi/



