TERVETULOA #20 KLAGIIN!
Keski-Pohjanmaan Koirakilta järjestää KLAG-agilitytapahtuman
13.-15.7.2018 Kokkolan leirintäalueella.
Kokkola Camping, Meritie 10, 67200 Kokkola, nurmikenttä.
Ritva Herrala, Jari Suomalainen, Katarina Virkkala sekä
Vesa Sivonen
KOETOIMITSIJAT: Tiina Aspegrén 040 8372 574 sekä avustavat koetoimitsijat
Sanna Harjunpää 050 3638 906 ja
Antti Sinihalme 040 5840269
KISAPAIKKA:
TUOMARIT:

LUOKAN VAIHDOT JA POISJÄÄNNIT: ilmoitukset ennen kisapäivää Sanna Harjunpäälle tekstiviestillä 050 3638
906 tai agility.ilmo@kpkk.net. Kisapäivänä ilmoitukset vastaavalle koetoimitsijalle. Kisamaksujen palautusohjeet
löytyvät osoitteesta http://www.kpkk.net/koulutus/agility/ajankohtaista-ja-tapahtumat/ Maksupalautuksissa
joudumme veloittamaan 2€ käsittelykuluja.
LÄHTÖLISTAT: julkaistaan muutama päivä ennen kisoja osoitteessa: http://www.kpkk.net

ILMOITTAUTUMINEN JA LAHJAKORTTI:
Ilmoittaudu viimeistään 30 min ennen oman luokkasi
rataantutustumista. Ensimmäistä kertaa kisaavat
vähintään 45 min aikaisemmin. Ota mukaan kisakirja,
rekisteriote, rokotustodistus ja x-rotuisen omistajatodistus. Ilmoittautumisesta voit ostaa kisakirjoja
hintaan 3€/kpl.
Mainitse ilmoittautumispisteessä mikäli koirasi ja kisakirja tarvitsee tuomarin vahvistuksen ja väliaikaisen
mittaustodistuksen. Jos olet maksanut osallistumismaksusi kokonaan tai osittain lahjakortilla, tuo lahjakortti mukanasi ilmoittautumiseen. Liikuntaseteleiden
käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät nettisivuilta. Kisakirjan
saa takaisin ilmoittautumispisteestä numeroliiviä
vastaan!
JUOKSUISET KOIRAT:
Koiralla on oltava juoksuhousut päällä kisakehän
ulkopuolella sekä punainen nauha hihnassa merkkinä
juoksusta. Nauhan saat ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoita juoksusta myös ennakkoon vastaavalle
koetoimitsijalle
tekstiviestillä.
Koirat
kisaavat
lähtöluettelon osoittamalla paikalle. Paikalla on lähtömatto. Koiran juoksusuoja poistetaan kisasuorituksen
ajaksi. Juoksuiset koirat saavat olla kisa-alueen
läheisyydessä vain oman suoritusvuoronsa aikana.
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINNÄT:
Koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty
tatuoinnilla tai mikrosirulla. Huomioithan myös
antidopingsäännöt (www.kennelliitto.fi). Tarkistamme
koirien tunnistusmerkinnät pistokokein. Virallisissa
kilpailuissa vaaditaan koiran ohjaajalta voimassa
oleva Suomen Kennelliiton A- tai B-lisenssi (SAGI).

MUUTA:
Vastaavan koetoimitsijan tunnistat oranssista liivistä.
Kisan sujuvuuden takia huolehdithan, että olet ajoissa
paikalla. Lähtöalueella on lähtökarsinat.
Kisapaikalta voi ostaa purtavaa leirintäalueen ravintolasta
sekä uimarannalla olevasta Burger Village ravintolasta.
Kehien läheisyydessä on myös jäätelökioski.
Huomioithan, että koiria ei saa viedä leirintäalueen
uimarannalle. Koirat voivat uida kivikkorannalla
leirintäaluetta vastapäätä (ks. seuraavan sivun kartassa
tähtimerkki). Vanhansatamalahdentien varressa, vähän
ennen leirintäalueen risteystä on koirapuisto.

AJO-OHJEITA JA PYSÄKÖINTI:
Osoite: Kokkola Camping, Meritie 10, 67200 Kokkola
(jos navigaattori ei tunnista Meritietä kokeile
Vanhansatamanlahdentietä) http://www.kokkolacamping.fi.
Sulkupuomin ohi leirintäalueelle saavat ajaa vain
majoittujat
ja
kisatyöntekijät.
Leirintäalueen
sisäänajotien varteen ei saa pysäköidä, koska
pysäköidyt autot haittaavat asuntovaunu-liikennettä.
Kilpailualueen lähistöllä on pieniä pysäköintipaikkoja
lentopallokentän vieressä ja sisäänajotien varressa
(merkitty karttaan punaisilla pisteillä). Myös
sisäänajontien oikealle kääntyvän kapean tien
reunaan voi jättää autoja riviin peräkkäin (huom. ei
läpiajoa).
Lisää
pysäköintipaikkoja
löytyy
uimarannan ja sataman läheisyydestä sekä
liikenneympyrän toiselta puolen asuntoalueen
vierestä. Matkaa kisapaikalle tulee 300-500 metriä.
Kehien takana olevaan metsikköön saa pystyttää
päivätelttoja ja koirien häkkejä. Huomaathan
ajoväylän metsässä! Autoilla on päästävä metsikön
läpi kentän laidalle.

*Oulusta: Käänny ensimmäisestä liikennevaloista
oikealle, aja suoraan 3 km. Käänny oikealle ja seuraa
leirintäalueen opasteita.
*Jyväskylästä: Aja rautatien yli ja rautatieaseman ohi,
käänny linja-autoaseman jälkeen valoista oikealle ja
aja suoraan 2.5 km. Seuraa leirintäalueen opasteita.

*Vaasasta: Aja Prisman ohi, rautatien yli ja käänny linjaautoaseman kulmalta vasemmalle. Aja suoraan 2.5 km.
Seuraa leirintäalueen opasteita.
*Pohjoisväylä etelästä: Aja sairaalan ohi ja käänny leirintäalueen opasteiden mukaan liikennevaloista vasemmalle.

VIIKONLOPUN AIKATAULUT

