Tervetuloa #24 KLAGIIN!
Keski-Pohjanmaan Koirakilta järjestää KLAG-agilitytapahtuman
8.-10.7.2022 Kokkolan Kirkonmäen urheilukentällä.
KISAPAIKKA:
TUOMARIT:
KOETOIMITSIJAT:

Kirkonmäen urheilukenttä, Ventuksentie 47, Kokkola,
nurmikenttä
Asko Jokinen, Henri Luomala, Marja Lahikainen
Ennen kisoja: Lotta Lindberg 040-5521733
Pe: Kirsi Tervo 040-0538082
La: Riitta-Liisa Karhunen 050-3452246
Su: Antti Sinihalme 040-5840269

LUOKAN VAIHDOT JA POISJÄÄNNIT:
Ilmoitukset ennen kisapäivää Jonna Tuorilalle 040-5149185 tekstiviestillä tai agility.ilmo@kpkk.net. Kisapäivänä
ilmoitukset vastaavalle koetoimitsijalle tekstiviestitse.
Jos et voi osallitua kilpailuun löydät kisamaksujen palautusohjeet osoitteesta:
http://kpkk.net/koulutus/agility/ajankohtaista-ja-tapahtumat/

LÄHTÖLISTAT: julkaistaan muutama päivä ennen kisoja osoitteessa: http://kpkk.net
KISAINFO
•

•
•

Osallistuthan kisoihin vain terveenä! Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan. Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry, kilpailun toimihenkilöt tai
tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta,
eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Koetoimitsijan tunnistat kisapaikalla oranssista liivistä
Pidäthän kisa-alueen sekä pururadan ympäristön siistinä ja keräät koirien jätökset roskikseen.

ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA
•
•
•
•
•

Ilmoittautuminen kisoihin tapahtuu omatoimisesti INFOssa.
Tarkista lähtölistasta oma kilpailunumerosi, ota kilpailunumeroasi vastaa numerolappu ja liimaa se
kilpailukirjan väliin. Jätä kilpailukirja sille varattuun laatikkoon numerojärjestyksessä. Ota numeroliivisi.
Starttilahjakortit ja liikuntasetelit jätetään ilmoittautumiseen. Kirjoita niihin jokaiseen oma nimesi selkeällä
käsialalla. Palauttamattomat lahjakortit/liikuntasetelit laskutetaan jälkikäteen.
Rokotukset tarkistetaan pistokokein.
Ilmoita INFOn vastaavalle koirasi mahdollisesta juoksuajasta.

MITATTAVAT KOIRAT
•
•

Kisoissa mitataan vain ennakkoon ilmoittautuneet kilpailemaan tulevat koirat.
Mittaukseen tuleville lähetetään erillinen mittausaikataulu viimeistään torstaina 7.7.2022.

•

Mittaukseen tulevalla koiralla tulee olla kisakirja, rekisteritodistus ja rokotustodistus. Kisakirjan 1. sivun
tulee olla valmiiksi täytettynä koiran ja omistajan tietojen osalta. Kisakirjan voit ostaa ilmoittautumisesta.

RATAANTUTUSTUMINEN JA KILPAILUSUORITUS
•
•
•
•
•

•

Rataantutustumisen arvioidut ajat löytyvät alla olevasta taulukosta.
Kisan aikana kolme seuraavaa koirakkoa siirtyy lähtökarsinoihin.
Mikäli kilpailet useamman koiran kanssa samaan aikaan kahdella eri radalla, voit tarvittaessa käydä myös
luokkasi aiemmassa rataantutustumisessa.
Mikäli suoritusvuorosi kahdella radalla ovat vaarassa mennä päällekäin, ilmoitathan suoritusvuorosi
siirtämisestä sisäänheittäjälle.
Juoksuiset koirat: Koiralla oltava juoksuhousut päällä kisakehän ulkopuolella. Koirat kisaavat lähtöluettelon
osoittamalla paikalla. Lähtöpaikalla on lähtömatto. Koiran juoksusuoja poistetaan kisasuorituksen ajaksi.
Juoksuiset koirat saavat olla kisa-alueen läheisyydessä vain oman suoritusvuoronsa aikana. Ilmoita
juoksusta ilmoittautumisessa.
Aikatauluja ei aikaisteta.

PALKINTOJENJAKO
•
•

Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä.
Palkinnot voi noutaa omatoimisesti INFOsta.

RUOKAILU
•
•

Tapahtumapaikalta löytyy Junior Hermes U11 joukkueen kioski, josta voi ostaa mm. kahvia, virvokkeita,
jäätelöä, makkaraa ja pyttipannua. Maksut pankkikortilla.
Kirkonmäen Herkku-Pirtti palvelee n. 600m kävelymatkan päässä kisapaikalta. Tarjolla mm. lohikeittoa,
burgereita, leikettä sekä toasteja. Koirat tervetulleita kahvilan terassille.

PÄIVÄTELTAT
• Päiväteltoille on varattu oma alue kisapaikalta (kts. kisa-alueen kartta).
• Päiväteltat voi jättää kentälle yöksi omalla vastuulla. Alueella on yövartiointi.
WC JA SUIHKUT
• Vessoja on kisapaikan pukuhuoneissa sekä KiltAreenalla.
• Suihkut löytyvät urheilukentän pukutiloista ja ovat käytettävissä kisojen aikana.
AJO-OHJEET JA PYSÄKÖINTI
Osoite: Ventuksentie 47, Kokkola
• VT 8 Oulusta: Aja suoraan, kunnes tulet Prisman luona olevaan liikennevaloristeykseen. Käänny
vasemmalle suuntaan Kirkonmäki. Aja Ventuksentietä n. 1km. Kisapaikka on vasemmalla puolella.
• VT 8 Vaasasta: Käänny ensimmäisestä liikenneympyrästä oikealle (Oulu/Jyväskylä), aja 200m ja
käänny oikealle kohti Kirkonmäkeä. Aja Ventuksentietä n. 1km. Kisapaikka on vasemmalla puolella.
• VT 13 Jyväskylästä: Saavuttuasi ennen kaupunkia 60km/h alueelle, käänny vasemmalle suuntaan
Kirkonmäki. Aja Ventuksentietä n. 1,3km. Kisapaikka on oikealla puolella.
• Pysäköintipaikkoja on urheilukentällä sekä KiltAreenalla. Huomaathan, että Ventuksentien varteen
ei saa pysäköidä.

ASUNTOAUTO/-VAUNU ALUE
•
•

Kiltan ulkokentällä on etukäteen varatuille asuntoautoille/-vaunuille varatut paikat.
Paikka tulee olla maksettuna ennen kuin saavut kisoihin ja kuitti maksusta tulee esittää kysyttäessä.

KISAPAIKAN KARTTA

VIIKONLOPUN AIKATAULUT
Aikataulua ei aikaisteta. Kahden radan tutustumiset pidetään porrastetusti.

Onnea ja menestystä kilpailuun!
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry

