
 ______________________________________________________________ 

 Tervetuloa Tampereen Koiraurheilijat ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 19.-20.3.2022 

 Kilpailut käydään Lempäälässä Sport Dog Parkissa osoitteessa  Ruokosmetsänkatu 12, Lempäälä  . Viikonlopun 
 tuomareina toimivat Johanna Nyberg ja Johanna Wüthrich. Vastaavana koetoimitsijana lauantaina toimii Lotta 
 Kokkila puh. 044-5475261 ja sunnuntaina Laura Kokkila puh. 0445475262. 

 Saapuminen ja ilmoittautuminen 

 Saavuthan riittävän ajoissa kilpailupaikalle!  Huomioi  että 1-, 2- ja 3-luokkien ensimmäiset radat alkavat 
 aikaisintaan aikataulun mukaisesti, muut voidaan aloittaa jo aiemmin.  Mitattaville koirakoille ilmoitetaan 
 mittausaikataulusta erikseen. 

 Ilmoittautumispiste on hallissa, tuo kisakirjasi niille tarkoitettuun laatikkoon. VARMISTA, että kisakirjan kannessa 
 lukee selkeästi koiran kutsumanimi (=nimi, jolla koira on ilmoitettu kilpailuun). Poissaoloista kisapäivinä tekstiviesti 
 päivän koetoimitsijalle. Tiedustelut, poisjäänti-ilmoitukset ja luokanvaihdot ennen kisoja:  agitakut@gmail.com 

 Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla rokotettuja voimassa olevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. 
 Huomioithan myös antidopingsäännön. 

 Kisa-alue 

 Kaikkien kilpailijoiden on huolehdittava koiriensa jätöksistä asianmukaisesti ja koirat pidetään kytkettyinä 
 kisa-alueella. 

 Kisapaikalla on vesipisteet ja sisävessat.  Paikalla kanttiini jossa pöydät suorastaan notkuvat erilaisista 
 herkuista joten ostohousut jalkaan ja maksukortti mukaan!  Hallin läheltä löytyy kauppakeskus (Ideapark) 
 jossa on useita vaihtoehtoja ruokailuun tai vaikkapa shoppailuun. 

 Kisat käydään kahdella kentällä jotka pyörivät samaan aikaan (pyrimme porrastamaan rataantutustumiset). 
 Tilaa on sisällä rajoitetusti joten häkin saa tuoda hallin puolelle vain jos ei ole koiralle autopaikkaa. 
 Halli on puolilämmin, n. 10 astetta ja aamulla viileämpi kuin iltapäivällä, joten kerrospukeutuminen kannattaa. 

 Hallissa on käytössä pissa- ja kakkasakko 20€. Sakko tulee maksaa välittömästi SportDogPark Oy:n tilille FI13 
 4726 0010 0284 75, viite: 1096. Koirat eivät saa pissata myöskään hallin ulkoseiniin, roskisten kylkiin jne. 

 Parkki 

 Autojen parkkeeraus hallin pihaan tai viereisen Puhdistamo - Real Foods Oy:n pihan parkkipaikoille. 

 HUOM!  Ruokosmetsänkadun varressa on pysäköintikielto  molemmin puolin tietä ja Lempäälän 
 Katsastusasema on lauantaisin auki 9-14, tällöin ei parkkeerausta katsastusaseman pihaan. 

https://goo.gl/maps/YnR851PUHc9gUKxJ9
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 Poisjäännit 

 Tiedustelut, poisjäänti-ilmoitukset ja luokanvaihdot ennen kisoja:  agitakut@gmail.com  Kisapäivänä tekstiviestillä 
 lauantaina numeroon:  044-5475261/Lotta ja sunnuntaina numeroon puh. 044-5475262/Laura. Ilmoitathan 
 poisjäännistä mahdollisimman pian. 

 Kisamaksupalautukset 

 Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen:  rahastonhoitaja.takut@gmail.com 
 Kisamaksun palautukseen oikeuttavat vain säännöissä mainitut syyt. Laita hakemukseen, muiden liitteiden 
 lisäksi, saaja, tilinumero, maksettu summa ja koira(t) joita palautus koskee. 

 KORONA-INFO: 

 Älä saavu paikalle jos olet vähääkään nuhainen! Äkillisissä sairastapauksissa tai altistumisissa maksamme 
 kisamaksun takaisin. Suosittelemme erittäin vahvasti maskin (tai visiirin) käyttöä katsomossa ja 
 rataantutustumisessa, varsinkin niissä tilanteissa joissa turvavälejä ei pysty pitämään. 

 Tampereen Koiraurheilijat toivottaa kaikille mukavaa kisaviikonloppua! 
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 Aikataulut 





 Kartta (Ruokosmetsänkatu 12, Lempäälä): 


