Tervetuloa Janakkalaan agilitykilpailuihin
18.-19.9.2021
Kiitos ilmoittautumisestasi agilityviikonloppuumme!
Tuomareinamme toimivat Mika Kangas ja Marko Mäkelä
Vastaavan koetoimitsijan pestiä hoitaa Mona Liljegren, Tiina Rantio ja Päivi Remula
p. +358 40 9012 056.
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/WhatsApilla p. +358409012056 Päivi Remula
Perjantaista klo 11:00 jälkeen ilmoitukset vain WA-viestillä. 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. Koronavirukseen
viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan osallistumismaksu palautetaan kilpailijan
ilmoitusta vastaan. Kisamaksupalautuksista joudumme vähentämään pankkikuluja 2 euroa. Hyväksytystä
syystä palautettavan kisamaksun voi vaihtaa myös kisalahjakorttiin, jolloin pankkikuluja ei peritä.
Kisamaksujen palautuspyynnöt viimeistään 26.9.2021 palautuslomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme
osoitteesta: 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. Ilmoita juoksusta
sisäänheittäjälle. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän
puolesta.
Tapahtumapaikalla mitataan ainoastaan viikonlopun kilpailuihin osallistuvia koiria,
koronapandemian varotoimenpiteistä johtuen. Mittaukseen ilmoittautuneille lähetetään ohjeet
sähköpostilla
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-18-19-9-2021/
Päivitämme lähtölistoja kisapäivän aikana ja ajan tasalla olevat listat on nähtävänä
http://tolleri.net/tulospalvelu/ kun kaikki luokassa kilpailevat ovat ilmoittautuneet ja mahdolliset muutokset
tallennettu tuloslaskentajärjestelmään. Samasta osoitteesta näet myös tulokset.

JANKK:n kilpailuissa noudatettavat erityisohjeet korona-aikana
Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan. Suomen Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Janakkalan koirakerho ry, kokeen, kilpailun

tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa
osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai
koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.
Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta,
on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.
Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt
•

Älä saavu kilpailupaikalle, mikäli sinulla on pienintäkin sairauden oiretta.

•

Emme käsittele kilpailupaikalla käteistä rahaa. Maksut vain pankkikortilla tai
mobilepaylla JANKK kanttiini 57179, JANKK agility 41189

•

Kilpailupaikalla on käytettävä maskia/visiiriä, ainoastaan suoritusvuorossa oleva ohjaaja voi
olla ilman maskia/visiiriä

•

Kilpailualueella on käsidesipisteet ovien vieressä. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä.
WC:n kulku ulkokautta. Anna vessasta ja oviaukosta poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa.

•

Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella ja pidä turvavälit.

•

Koirien häkkejä ei voi sijoittaa halliin koronarajoitusten vuoksi.

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla
•

Ilmoittautumispiste avataan noin tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumista

•

Ilmoittautumispiste on kerhotilassa (käynti kerhotilaan ulkokenttien puoleisesta
päädystä)

•

Ota kilpailunumeroasi osoittava post-it-tarra paperista ja liimaa numerolappu kilpailukirjaasi,
sille sivulle, johon kirjoitetaan tulokset ja jätä kirja sille varattuun laatikkoon
numerojärjestykseen.
Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua
rataantutumisaikaa.

•

Ilmoita mikäli ET PÄÄSE kisapäivänä paikalle, etkä ole asiasta ennakkoon ilmoittanut.
Ilmoitukset kisapäivien aikana WhatsApilla p. +358409012056 Päivi Remula.
Mikäli maksat startteja kisalahjakorteilla, liikuntaseteleillä tmv. kirjaa nimesi jokaiseen
lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen ja laita kortit niille varattuun laatikkoon
ilmoittautumispisteen teltassa.

•

Rokotukset tarkistetaan pistokokein ennakkoon. Jos kilpailunumerosi päättyy numeroon 9
(eli 9, 19, 29 jne.), lähetä rokotustodistuksesta kuva(t) (viimeistään kisapäivää
edeltävänä päivänä) joista ilmenee koiran tunnistustiedot ja rokotusten
päivämäärät, vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti 0409012056).

•

HUOM! Emme käytä kisoissa numerolappuja, joten seuraathan kuulutuksia! Voit myös
kirjoittaa omien koiriesi numerot itsellesi muistiin, jos epäilet että et muista numeroa.

Rataantutustuminen ja kilpailusuoritus
Noudatamme yleisiä koronaohjeistuksia. Tapahtumaan voi osallistua vain kilpailun kannalta
välttämättömät henkilöt. Pyydämme noudattamaan turvavälisuosituksia ja huolehtimaan yleisestä
hygieniasta.
•

Rataantutustuminen järjestetään tarvittaessa useammassa ryhmässä. Katso
rataantutustumisen arvioidut kellonajat aikataulusta.

•

Kilpailijat käyttävät halliin kulkiessaan ja sieltä poistuessaan kilpailutilan karttaan merkittyjä
ovia. Hallissa on kolme odotuskarsinaa vuoroaan odottaville koirakoille. Suorituksen jälkeen
kisaaja poistuu välittömästi hallista ulos.

•

Hallissa voi kisaajan lisäksi olla esim. kuvaaja.

•

Keräämme kisakirjat luokittain laatikoihin ja otamme toimistoon 0-tuloksen
tehneiden kirjat, jotka palautetaan laatikkoon luokan päätyttyä ja tulosten
varmentamisen jälkeen. Vältä kontakteja muihin kisakirjojen hakijoihin

•

Mikäli saat 1- tai 2-luokassa OIVA-tuloksen, ilmoitathan
tuloslaskentapisteeseen, mikäli haluat vaihtaa luokkaa jäljellä oleviin kisoihin.

Palkintojenjako
Palkinnot toimitetaan kerhotilaan, kun tulokset on vahvistettu. Palkinnoissa on merkittynä kilpailun
tunnuskirjain, luokka ja sijoitus. Huolehdithan, että otat oikean palkintopussin mukaasi.

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!3
m4!1sYmb8f1Tf7M5aIgIAQfSyug!2e0!7i13312!8i6656
Hallin edustalle on jätettävä10 m leveä pelastustie, johon ei saa asettaa mitään vapaata kulkemista
estäviä tarvikkeita/välineitä.

Kerhotilassa henkilökunta antaa haluamasi
leivonnaiset kahvin kanssa.
Kiinteistön vesi on juomakelpoista
vesijohtovettä.
WC:t löytyvät sisältä hallista (myös 1
inva-wc sekä vauvanhoitopöytä ja
ensiaputarvikkeet). WC-tiloihin kulku
tapahtuu ulkokautta (hallin ulkokenttien
puoleisesta päästä)
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 kaikkialta ja pudottaa hallin seinustalla olevaan
roskakoriin.
Toivomme, että hallissa käytetään eri kenkiä kuin ulkona. Näin matto säilyy puhtaampana.

Toivotamme Sinulle ja Koirallesi mukavaa kisaviikonloppua!

Janakkalan Koirakerho ry – JANKK
Ulkoilutusreitti kilpailualueen karttapiirros

