ÄSKK:n agilitykilpailut 11.8.2018 Sastamalassa
Kisojen tuomareina toimivat Johanna Wüthrich sekä Ree a Pir koski. Vastaava koetoimitsija on Laura
Pälä (puh. 050 542 4253). Kisapaikka on Mar lan koulun kivituhkapohjainen ken ä. Huomioithan, e ä
kisapaikka sijaitsee koulualueella aivan kaupungin keskustassa. Pidetäänhän alue siis nä eli korjataan
niin koirien kuin ihmistenkin jätökset kisa-alueelta löytyviin roskiksiin!
Kisapaikalla on kan ini, wc ja vesipiste.

Osoite: Mar lankatu 22, 38200 Sastamala.
(vanhan Vammalan keskusta)
Koirien tulee olla rokote u ja tunnistusmerki y Suomen Kennelliiton määräysten mukaises . Ohjaajalla
tulee olla Suomen Agilityliiton kilpailulisenssi (A- tai B-lisenssi). Kilpailuissa tulee nouda aa voimassa
olevia an doping-sääntöjä.
Muista o aa mukaasi rekisteritodistus/x-rotuisen omistajatodistus, rokotustodistus, kilpailukirja
sekä lisenssi. Kerro luokkanousumahdollisuudesta ilmoi autuessasi. Kilpailukirjoja myydään
kisapaikalla (4€/kpl).
Juoksuinen nar u saa osallistua kilpailuihin. Se saa oleskella kentällä vain oman suoritusvuoronsa
aikana, sen on käyte ävä juoksusuojaa (poistetaan suorituksen ajaksi) ja talutushihnaan tulee sitoa
punainen nauha. Otathan mukaasi oman lähtöalustan, mikäli koirasi on juoksussa.
Huomaathan, e ä luokkien alkamisajat voivat aikaistua enintään puoli tun a.
Ethän tuo muita kuin suoritusvuorossa olevia koiria kentän lähelle, kiitos!

Poissaolot ja luokkanousut on ilmoite ava
ennen kilpailun alkua koetoimitsijalle:
Laura Pälä 050 542 4253
Ilmoi auduthan kisapaikalla vähintään 30 min ennen
luokkasi arvioitua rataantutustumisaikaa.
Ensimmäistä kertaa kisaavat koirat mitataan ja kilpailukirjat
varmennetaan ennen luokan alkua.
Mi aus tapahtuu klo 9:15, ole paikalla hyvissä ajoin!
Mikäli koira ei ole käynyt virallisessa mi auksessa,
täytä valmiiksi väliaikainen mi austodistus.

Osallistumismaksun palautukseen oikeu avat juoksu- tai lääkärintodistukset on toimite ava viikon
kuluessa kilpailuista osoi eeseen:
Laura Pälä, Putajan e 2123, 38510 Sastamala tai: ilmo@aetsanseudunkoirakerho.com
Muista ilmoi aa myös linumerosi sekä palaute ava summa.

Lähtölistat julkaistaan seuran ko sivuilla muutama päivä ennen kilpailuja.
Listoja ei ole jaossa kilpailupaikalla.

HUOM! Aikataulu julkaistaan poikkeuksellises
erillisenä edostona ÄSKK:n ne sivuilla.

Merki yjä parkkipaikkoja löytyy reilut 100 kappale a koulun etupihalta ja koulun edessä
olevan kadun toiselta puolelta. Näiden lisäksi parkkeeraus on salli u esimerkiksi
Onkiniemenkadun, Rautavedenkadun sekä Ai alahdenkadun varressa.

PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI:
Sastamalan kaupungin
eläinlääkärit
0600 13706

