Lakeuden Kennelkerho ry / KISAKIRJE 10.06.2021

TERVETULOA KISAAMAAN
LAPUALLE 10.06.2021!
Kilpailujärjestys on A(xS,S,M), B(xS,S,M), B(sL,L) ja A(sL,L). Kilpailujen tuomarina toimii
Anders Virtanen ja vastaavana koetoimitsijana Marika Turpeinen
turpeisenmarika@gmail.com, 050 5232 750. Lähtölistat julkaistaan nettisivuilla osoitteessa
www.lakeudenkennelkerho.fi sekä kilpailupaikalla.
Kilpailupaikka on Lakken kivituhkapohjainen kenttä, osoite Ravitie, Lapua. Kenttä sijaitsee
Lapuan Raviradan vieressä (google maps: Ravirata, Lapua). Etelästä Seinäjoelta ja
pohjoisesta valtatie 19:ltä Shellin risteyksestä Huhtalantietä pitkin ja siitä vasemmalle
(risteyksessä Ravirata-opasviitta) Kurjentien kautta Ravitielle. Kilpailupaikan läheisyydessä
on hyvät ulkoilumaastot, kerää koirasi jätökset roskiin (kakkapusseja löytyy kisatoimistosta
ja kentän reunalta, samoin roskiksia). Käytössä on vesi-wc:t ja juokseva vesi.
Kisapaikalla on nähtävillä lähtölista, josta voit tarkistaa viimeisimmätkin muutokset.
Kilpailevien koirien tulee olla rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä Suomen Kennelliiton
ohjeiden mukaisesti sekä koirakoiden tulee noudattaa antidoping-säännöstöä. Lisätietoja
www.kennelliitto.fi
Muista ottaa mukaan MITTAUSTODISTUS jos kilpailet pikkumini-/
pikkumaksiluokassa, ilman mittaustodistusta et voi startata ko. luokassa! Muihin
luokkiin (S, M ja L) ei mittaustodistusta tarvita.
Muista myös kilpailukirja, rekisteri- ja rokotustodistus ja voimassa oleva SAGI:n lisenssi.
Juoksunartut voivat osallistua kaikkiin luokkiin. Juoksuhousuja pidetään kentän
välittömässä läheisyydessä (kisa-alueella) liikuttaessa ja ne riisutaan juuri ennen
lähtöpaikalle menoa. Saat merkiksi juoksuista punaisen nauhan ilmoittautumispisteestä,
joka kiinnitetään koiran hihnaan merkiksi muille. Juoksunartut starttaavat normaalisti
arvotulla lähtöpaikallaan.
Mahdolliset poisjäännit ilmoitetaan ennen kisapäivää 050 5232 750.(tekstiviesti) tai
sähköpostilla turpeisenmarika@gmail.com , kilpailupäivänä vain puhelimella (txt tai
soitto). Kilpailumaksun palautukseen oikeuttavat juoksu-, eläinlääkäri- ja
lääkärintodistukset tms. tulee postittaa viikon kuluessa kilpailusta osoitteeseen:
Heli Rinta-Rasula, Kalliotie 4a, 60510 Hyllykallio tai sähköpostitse
laskutus@lakeudenkennelkerho.fi. Muista laittaa mukaan myös tilinumerosi ja palautettava
summa sekä yhteystietosi. Juoksutodistus voi olla vapaamuotoinen kahden
ei-perheenjäsenen allekirjoittama todistus.
KILPAILUJEN AIKATAULU:
Kisapäivä starttaa klo 18.00, ilmoittautumispiste avautuu klo 17:00.

Ilmoittautuminen: Muistathan pitää turvavälit ja varata aikaa ilmoittautumiseen.
Numeroita ei käytetä. Kisakirjat kerätään normaalisti ja ne ovat noudettavissa suoritusten
kirjaamisen jälkeen omatoimisesti. Ilmoittautuminen tapahtuu katsomo-rakennuksessa ja
kulku on pihan puoleisesta ovesta sisään ja raviradan puoleisesta ulos. Älä oleile
rakennuksen sisällä turhaan.

Sujuvia ratoja ja mukavaa kisapäivää!
Lakeuden kennelkerho ry

Palkintojen jakoa ei pidetä, vaan palkinnot löytyvät sijoittuneiden kisakirjojen välissä.

LAKEUDEN KENNELKERHO RY/LAKKE

Kilpailuohjeistus korona-aikana/Liite kisakirjeeseen 10.06.2021
Yleistä tietoa kilpailijalle:
Ø Tule kilpailuihin vain täysin terveenä! Jää kotiin, mikäli sinulle on pieniäkin oireita, kisamaksu palautetaan
ilman lääkärintodistusta.
Ø Käytä maskia aina sisätiloissa ja rataantutustumisessa.
Ø Katsomon ja WC:n ovet pidetään avoinna koko kilpailupäivän ajan. Huomioithan turvavälit liikkuessasi
kilpailualueella!
Ø Katsomoon on sisäänkäynti pihan puoleisesta ovesta ja raviradan puolelta ulos.
Ø Kilpailualueella on saatavilla desinfiointiainetta ja käsienpesupaikat löytyvät kolmesta eri WC-tilasta.
Ø Ota muut kisaajat huomioon myös parkkialueella ja huolehdi turvaväleistä.
Ø Kahviossa on tarjolla kuumaa ja kylmää juotavaa sekä suolaista ja makeaa syötävää. Maksu on
mahdollista korttipäätteellä.
Ilmoittautuminen ja aikataulut:
Ø Kilpailukirjat kerätään ilmoittautumisessa erilliseen laatikkoon, mutta vain nollakirjat käsitellään.
Ø Mikäli ilmoittautumisessa muodostuu jonoja, noudata turvavälejä ja kulkusuuntaan.
Ø Kilpailunumeroita ei käytetä.
Koirien mittaaminen:
Ø Vain kilpailuun osallistuvat ja ennakkoon ilmoitetut koirat mitataan.
Ø Kilpailukirjoja on paikan päällä myynnissä hintaan 4€/kpl. Maksu on mahdollista korttipäätteellä.
Ø Mittaukset suoritetaan ennen ykkösluokan alkua.
Palkintojenjako ja kilpailukirjat:

Ø Erillistä palkintojenjakoa ei ole. Palkinnot laitetaan kilpailukirjan väliin.
Ø Kilpailukirjan voit noutaa starttiesi jälkeen ilmoittautumispisteestä.

Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, Suomen Agilityliitto, Palveluskoiraliitto, Lakeuden Kennelkerho ry, kilpailun toimihenkilöt tai
tuomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta,
eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Mikäli sairastut tai saat koronaan sopivia oireita kilpailupäivän jälkeen, ole yhteydessä koronaneuvontaan
ja ilmoita sairastumisesta myös kilpailun ylitoimitsijalle.
Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Jokainen kilpailija sitoutuu
noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa
kilpailusta ko. henkilö.

Noudattakaamme jokainen tätä ohjeistusta, näin takaamme kaikille turvallisen kisapäivän.

