Tervetuloa Janakkalaan
14.-15.9.2019!
Kiitos ilmoittautumisestasi agilitykilpailuumme! Tuomareinamme toimivat Marja Lahikainen ja Jessi
Landen
Kisaviikonlopun vastaavana koetoimitsijana toimii Jari Kangas p. +358 40 557 8930.
Ennen kilpailua
Tarkista ilmoittautumistietosi. Jos havaitset tiedoissa virheitä, joudut jäämään kisasta pois tai sinulla
on oikeus kilpailla eri tasoluokassa, ilmoita asiasta mahdollisimman pian
sähköpostilla agility.jankk (at) gmail.com tai tekstiviestillä p. +358 40 40 557 8930.
Torstaina 12.9. klo 12:00 jälkeen ilmoitukset vain tekstiviestillä. Mikäli olet kilpaillut koirasi kanssa
aikaisemmin ylemmässä tasoluokassa ja haluat nyt osallistua alempaan tasoluokkaan, osallistumisesta
pitää olla SAGI:n myöntämä lupa. Kilpailuoikeus tulee voida osoittaa kisajärjestäjälle.
Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira/ ohjaaja sairastuu/
loukkaantuu. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärin/ fysioterapeutin tmv.
todistus. Kisamaksupalautuksista joudumme vähentämään pankkikuluja 2 euroa. Hyväksytystä syystä
palautettavan kisamaksun voi vaihtaa myös kisalahjakorttiin, jolloin pankkikuluja ei peritä. Kisamaksujen
palautuspyynnöt viimeistään 22.9.2019.
https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/
Jos osallistut kilpailuun kiimassa olevan nartun kanssa, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa
kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta.
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.
Aikataulut, lähtölistat ja kilpailijakirje löytyvät nettisivuiltamme:
https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/agilitykilpailut2/agilitykilpailut-14-15-9-2019/
Päivitetyt lähtölistat on nähtävänä kisapäivän aikana ilmoitustaululla ja/tai monitorissa, kun kaikki luokassa
kilpailevat ovat ilmoittautuneet.

Kilpailupaikka
Kilpailupaikan osoite on
JANKK-Areena, Kiianlinnantie 11, 14200 TURENKI.
https://www.youtube.com/watch?v=DMmZYqgxaJs&feature=youtu.be
Kilpailut käydään hallissa korkki-hiekkatekonurmella.
Ajo-ohje:
Erkane Helsinki - Tampere moottoritieltä (E12, vt3) Janakkala – Turenki liittymästä (nro 22). Aja kohti
Turenkia n. 2,5km (tie nro 292) ja käänny vasemmalle Rastilantielle. Aja n. 1km ja käänny oikealle
Kiianlinnantie. Halli näkyy vasemmalla puolella hiekkakuopan pohjalla.
Linkki googlemapsin street view-näkymään:
https://www.google.com/maps/@60.9288828,24.57741,3a,75y,343.79h,103.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY
mb8f1Tf7M5aIgIAQfSyug!2e0!7i13312!8i6656
Autot pysäköidään hallin pitkän sivun eteen paikoitusalueeksi merkitylle paikalle. Hallin edustalla on 10 m
leveä pelastustie, johon ei saa asettaa mitään vapaata kulkemista estäviä tarvikkeita/välineitä.
Ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus kilpailupaikalla
Jos koirasi on kilpaillut aikaisemmin ja sillä on voimassaoleva mittaustodistus, ilmoittaudu
vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumistasi. Tämä koskee kaikkia luokkia, sillä
toimiston pitää saada paperit järjestykseen ja lähtölistat ajan tasalle ennen luokan alkua.
Jos kilpailet 1- ja 2-luokissa, kerro ilmoittautumisen yhteydessä, onko koirallasi
luokkanousumahdollisuus ja aiotko seuraavan nollan saadessanne nousta seuraavaan luokkaan (3. – 7.
nollatulos antaa oikeuden nousta seuraavaan luokkaan, 8:nen nollan saadessaan koirakon on pakko siirtyä
seuraavaan luokkaan). Voit myös kirjoittaa tiedon, esim. Post-it-lapulle, kilpailukirjan väliin, sivulle jolle
tuloksia kirjoitetaan, jolloin se on kisatoimiston nähtävissä 
Lahjakortit ja liikuntasetelit luovutetaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumispisteeseen.
Lahjakortteihin ja liikuntaseteleihin tulee olla merkittynä selvästi käyttäjän nimi. HUOM! Liikuntaseteleitä
voi käyttää vain se henkilö, jolle työnantaja on ne luovuttanut.
Rokotuksia tarkistetaan kisapaikalla pistokokein. Kaikkien kilpailualueelle saapuvien koirien tulee
olla rokotettu Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.
Kilpailupäivän aikana
Aikataulussa pysymisen kannalta on erittäin tärkeää, että huolehdit omasta suoritusvuorostasi.
Kolmen seuraavaksi suoritusvuorossa olevan koiran tulee olla mahdollisimman lähellä lähtöaluetta
odottamassa vuoroaan. Mikäli kilpailupäivän aikana olemme aikataulusta edellä, voimme
aikaistaa kilpailuluokan aloitusaikaa enintään 30 min.

Koiria ulkoilutetaan kytkettynä kilpailupaikalla ja sen
läheisyydessä liikuttaessa. Kuvaan on merkitty keltaisella yksi mahdollinen koirien ulkoilutusreitti.
Hallin vasemmalla puolella olevat rinteet vievät suoraan yksityisalueelle. Tällä alueella (punainen viiva)
liikkumista on vältettävä. Koiria ei päästetä tarpeilleen naapureiden piha-alueille. Koirien jätökset tulee
kerätä joka paikasta.

Toivomme, että hallissa käytetään eri kenkiä kuin ulkona. Näin matto säilyy puhtaampana
Väliaikatuloksia näytetään monitoreilla. Lopulliset tulokset toimitetaan seinälle, kun tuomari on ne
vahvistanut.
Kilpailukirjat toimitetaan ilmoittautumispisteeseen mahdollisimman pian, viimeisen kisasuorituksen jälkeen.
0-tuloksen tehneiden kilpailukirjat palautetaan tuomarin vahvistettua tulokset.
Kerhotilassa toimii pienimuotoinen buffetti, josta löytyy monenmoista herkkua. Kiinteistön vesi
on juomakelpoista vesijohtovettä
WC:t löytyvät sisältä hallista (myös 1 inva-wc sekä vauvanhoitopöytä).
Toivotamme Sinulle ja koirallesi mukavaa kisaviikonloppua!

Janakkalan Koirakerho ry – JANKK

