______________________________________________________________

Tervetuloa Tampereen Koiraurheilijat ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 14.-15.11.2020
Kilpailut käydään Lempäälässä Sport Dog Parkissa osoitteessa Ruokosmetsänkatu 12, Lempäälä. Viikonlopun
tuomareina toimivat Kari Jalonen ja Jari Suomalainen. Vastaavana koetoimitsijana lauantaina toimii Laura Kokkila
puh. 044-5475262 ja sunnuntaina Lotta Kokkila puh. 044-5475261.
Kisojen sponsorina toimii Hööks - Laaja valikoima tuotteita hevoselle, ratsastajalle ja koiralle.
Saavuthan riittävän ajoissa kilpailupaikalle! Huomioi että 1-, 2- ja 3-luokkien ensimmäiset radat alkavat
aikaisintaan aikataulun mukaisesti, muut voidaan aloittaa jo aiemmin.
Ilmoittautuminen tapahtuu tällä sähköisellä lomakkeella. Kaikki kisakirjat (= kisakirja + mittaustodistus) jätetään
ilmopisteessä oleviin laatikoihin. Numeroita ei ole, joten seuraa kuulutuksia ja sisäänheittäjien ohjeita. Rokotukset
tarkistetaan pistokokein.
Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla rokotettuja voimassa olevien Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Huomioithan myös antidopingsäännön.

Älä saavu paikalle jos olet vähänkin nuhainen! Äkillisissä sairastapauksissa tai altistumisissa maksamme
kisamaksun takaisin. Suosittelemme erittäin vahvasti maskin käyttöä katsomossa ja
rataantutustumisessa (visiiri jos ei maskia pysty käyttämään). Tarkemmat korona-ohjeistukset löydät
kotisivuiltamme takut.net
Tilaa on sisällä erittäin rajoitetusti joten häkin saa tuoda hallin puolelle vain jos ei ole koiralle
autopaikkaa.

Kaikkien kilpailijoiden on huolehdittava koiriensa jätöksistä asianmukaisesti ja koirat pidetään kytkettyinä
kisa-alueella.
Kisapaikalla on vesipisteet ja sisävessat. Kahviota ei ole, joten otattehan oma eväät mukaan. Hallin läheltä löytyy
kauppakeskus (Ideapark) jossa on useita vaihtoehtoja ruokailuun tai vaikkapa shoppailuun.
Autojen parkkeeraus hallin pihaan tai viereisen Puhdistamo - Real Foods Oy:n pihan parkkipaikoille.
HUOM! Ruokosmetsänkadun varressa on pysäköintikielto ja Lempäälän Katsastusasema on lauantaisin auki
9-14, tällöin ei parkkeerausta katsastusaseman pihaan.

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.

Tiedustelut, poisjäänti-ilmoitukset ja luokanvaihdot ennen kisoja: agitakut@gmail.com Kisapäivänä tekstiviestillä
lauantaina numeroon: 044-5475262/Laura ja sunnuntaina numeroon: 044-5475261/Lotta. Ilmoitathan
poisjäännistä mahdollisimman pian.
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen: Lotta Kokkila, Muotialantie 74 D 31,
33800 Tampere tai lotta.kokkila@gmail.com. Kisamaksun palautukseen oikeuttavat vain säännöissä mainitut syyt.
Tampereen Koiraurheilijat toivottaa kaikille mukavaa kisaviikonloppua!

Kulku hallissa

Huomioithan että hallin takana oleva kulkuväylä on kapea ja muhkurainen joten kulje siellä varovasti!

Kisaviikonlopun sponsorina toimii:

Laaja valikoima tuotteita hevoselle, ratsastajalle ja koiralle.

Aikataulut

Aikataulut

Kartta (Ruokosmetsänkatu 12, Lempäälä):

