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TARKISTA ILMOITTAUTUMISTIETOSI

Kilpailijoille lähetetään tiedot omista ilmoittaumisista sähköpostilla. Kisakirje, lähtölistat, ajo-ohjeet ja
aluekartta ovat tulostettavissa Agirodun kotisivulla. Tarkista ilmoittautumistietosi, jos havaitset tiedoissa
virheitä tai koirasi on vaihtanut luokkaa, ilmoita asiasta mahdollisimman pian agirotuinfo@p-hau.net tai
Pirjo Kilpi puh. 040-7244610

Agirotujoukkueiden kilpailuvahvistukset lähetään vain joukkueenjohtajille. Mikäli olet joukkueenjohtaja,
tiedotathan kaikille joukkueesi jäsenille tarvittavat tiedot.

KILPAILUALUE

Kilpailupaikka sijaitsee Nastolan Urheilukeskuksessa, Urheilutie 4, 15550 Nastola. Kilpailualustana on
hiekkakenttä. Kilpailuja käydään neljällä radalla siten, että kaikki radat voivat olla yhtäaikaisessa
käytössä. Radat on rajattu sermein ja nauhoin.

Tärkeää! Urheilukeskuksen juoksurata ja juoksuradan keskellä oleva nurmikko eivät ole Agirodun
käytössä. Ethän siis ulkoiluta koiraasi nurmikolla.

Kilpailualueen pitkille sivuille sekä nurmialueille on varattu tilaa kilpailijoiden omille päiväteltoille.

Alueella on yövartiointi, mutta toivomme, ettei telttoihin jätetä arvoesineitä tms. Vartioinnista huolimatta
jokainen on vastuussa omista tavaroistaan koko tapahtuman ajan.

OPASTUS JA PYSÄKÖINTI

Kartta ja ajo-ohjeet ovat tulostettavissa Agirodun kotisivulla. Teiden varsilla on lisäksi opastekylttejä.

Pysäköintiin on alueita kisapaikan välittömässä läheisyydessä. Lähin purkupaikka on P2 alueella ja
toinen pääsisäänkäynnin luona. Perjantaina ei ole pysäköinninvalvontaa, parkkipaikat P1 ja P2 ovat
käytössä.

Para-agilitaajille on varattu muutama autopaikka alueen sisältä. Ota tullessasi yhteyttä Kari
Lappalainen p. 040-5910268

KILPAILEMINEN

Ilmoittautumisessa on useampi piste ohjaajan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Samalla
kerralla ilmoittaudut kaikkiin viikonlopun yksilökilpailuihin. Ilmoittautumispiste avataan perjantaina klo
13.30 ja lauantaina ja sunnuntaina klo 6.00



Kilpailukirjoja saa ostaa ilmoittautumispisteestä.

Kilpailukirjat saa takaisin infopisteestä kunkin kilpailijan viimeisen virallisen kilpailun jälkeen.

Kilpailevien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä (tatuointi tai mikrosiru) ja rokotettu SKL-FKK:n
määräysten mukaisesti. Ota mukaasi koirasi kilpailukirja, rekisteritodistus sekä rokotustodistukset.
Myös mukana tulevien turistikoirien tulee olla sääntöjen mukaisesti rokotettuja.

Suuren osallistujamäärän vuoksi varaa rokotusten tarkistamiseen ja ilmoittautumiseen runsaasti aikaa,
mutta Ilmoittaudu viimeistään tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumistasi.
Mitattavien koirien on syytä tulla vieläkin aikaisemmin.
Viimehetken ohjaajan muutoksista tai poisjäänneistä tulee ilmoittaa ilmoittautumispisteeseen.

Agirotujoukkueissa vain joukkueenjohtajalle tulee kilpailuvahvistus. Hän ilmoittaa ja vahvistaa
joukkueen kokoonpanon. Ilmoittakaa joukkueenne jäsenille aikataulu ja kerätkää niiden koirien
rokotustodistukset, jotka eivät osallistu yksilökilpailuihin. Ilmoittautumispiste tarkistaa
rokotustodistukset. Joukkueiden ilmoittautumisten vastaanotto aloitetaan lauantaina klo 15.00 ja
sunnuntaina klo 6.00

Yksilökisoissa on useampi rataantutustumisryhmä. Rataantutustumiset ovat peräkkäin luokan aluksi.
Joukkuekisa on jaettu noin 10 joukkueen ryhmiin, jotka tutustuvat rataan ja suorittavat kilpailun ennen
seuraavaa rataantutustumisryhmää.

Kilpailijan vastuulla on huolehtia omasta suoritusvuorostaan. Jokaisella radalla on kokoonkutsuja.
Kunkin koirakon tulee olla mahdollisimman lähellä lähtöaluetta odottamassa vuoroaan.
Kilpailunumeron on oltava näkyvillä radalle tultaessa. Kuulutus kertoo rataantutustumisajat, joten ole
tarkkana.

Lauantaina Finnish Open avoin SM-kilpailun finaalin aikana ei käydä muita kilpailuja.
Finaaliin pääsee karsintakilpailun (kisa C) 7 parasta 1-luokkalaista, 15 parasta 2-luokkalaista ja 25
parasta 3-luokkalaista kustakin kokoluokasta.

Sunnuntaina pukukulkueeseen osallistuvat etukäteen Paras joukkueasu -kilpailuun ilmoittautuneet
Agirotu-joukkueet. Joukkueen numeron saa ilmoittautumispisteestä. Kilpailuun osallistuvat joukkueet
kiertävät joukkuenumerojärjestyksessä opastetun reitin pukukilpailun tuomariston arvioitavina. Paras
joukkueasu -kilpailun voittajat palkitaan heti pukukulkueen päätteeksi.

Palkinnot jaetaan pääsääntöisesti kunkin kilpailun tasoluokan jälkeen. Seuraa kuulutuksia.

KISA-ALUEELLA ON TARJOLLA

Kilpailupaikalla on myynnissä lämmintä ruokaa, josta vastaa Nordic Gourment Oy.
Kilpailun järjestäjän buffetissa on tarjolla kahvia, limsaa, sämpylöitä, pullaa yms.

Lähin koirien uimapaikka sijaitsee Turranlammella, jonne on matkaa n. 1,5 km, opastus pururadalta.
Kisapaikalle järjestämme vesipisteitä vilvoitteluun, jos ja kun aurinko paistaa.

Infopisteestä saat apua kaikenlaisiin pulmiin.

Kilpailualueella ei ole varsinaista ensiapupistettä, mutta pienemmissä haavereissa ole yhteydessä
infopisteeseen.

Nastolan terveyskeskus
Pekkalantie 12-14, 15560 Nastola, puh. (03) 819 4190
päivystys ma-pe klo 8-16



Akuutti24
Päijät-Hämeen keskussairaala
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti, puh. (03) 819 2385
päivystys ympäri vuorokauden kaikkina aikoina

Nastolan apteekki
Kukkastie 22, 15560 Nastola, puh. (03) 762 1244
avoinna arkisin klo 8.30-18, lauantaisin klo 9-14, sunnuntaisin suljettu

Päivystävä Eläinlääkäri
puh. 0600-39 2121

Seuraavat tarvikemyyjät ovat varmistaneet tulonsa Agirotuun: Royal Canin, BERRA, Lemmikkikellari
Riemu, Ilowilla, HelsiTar, Dog&Cat Ky, Design Sir'Ola, HukkaPisto, Dog It Life, Sonarc Ky ja T:mi Vijue.

YÖPYMINEN ALUEELLA

Vain etukäteen asuntoauto tai -vaunupaikan varanneet voivat yöpyä alueella. Asuntoauto tai -
vaunupaikan varanneisiin otetaan yhteyttä sähköpostilla jossa neuvotaan, miten varatuille paikoille
pääsemiseksi tulee toimia.

Huoltorakennuksesta löytyy wc- ja suihkutilat.

KILPAILUSTA POISJÄÄMINEN

Poisjäännistä on ilmoitettava etukäteen järjestäjälle.

Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa juoksuaika tai koira tai ohjaaja
sairastuu/loukkaantuu. Agirotu-joukkueen osallistumismaksu palautetaan, mikäli joukkueeseen
ilmoitetuista koirista, kaksi varakoiraa mukaan lukien, vähintään kolme koiraa on estynyt osallistumasta
kilpailuun em. syistä johtuen.

Koiran kiimasta on toimitettava kahden yli 18-vuotiaan henkilön allekirjoittama todistus, jossa
vahvistetaan kiiman ajoittuminen kilpailupäiville. Todistajat eivät saa olla ohjaajan tai omistajan
perheenjäseniä. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärin-/elänlääkärintodistus.
Todistukset tulee lähettää viimeistään maanantaina 13.7.2015 (postileima) agirotuinfo@p-hau.net tai
osoitteella Pirjo Kilpi, Keinokartanontie 16 as 8, 15860 Hollola.

TIEDUSTELUT MYÖS KILPAILUPÄIVINÄ

Vastaavat koetoimitsijat:
Perjantai: Sari Jokiranta p. 050-466 8382
Lauantai: C-kisa Juha Halonen p. 050-340 6931 ja D-kisa Raila Viljamaa p. 040-501 4048
Sunnuntai: Raila Viljamaa p. 040-501 4048
Pirjo Kilpi p. 040-724 4610

Tervetuloa ja onnea kilpailuihin toivottaa Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry


