Tervetuloa European Open
karsintakilpailuun 28.1.2018
Turun Seudun Agilityurheilijat ry ja Agility Team Turku järjestävät kilpailut yhteistyössä
Suomen Agilityliiton kanssa.
Kisa käydään sekä ATT:n että TSAU:n hallissa ja alustana on kumirouhetäytteinen
keinonurmi.
Kisa A on Att:n hallissa ja kisat B+C (hyppyrata) ovat Tsaun hallissa.
ATT-areena, Luolakalliontie 10, 21420 Lieto
Royal Canin Areena , Yrjönalhontie 2, 21420 Lieto
Arvostelevina tuomareina toimivat Anne Huittinen, Harri Huittinen, Petteri Kerminen,
Reetta Pirttikoski, Asko Jokinen, Henri Luomala ja avustavana Mika Kangas.
Johtavana ylituomarina toimii Kari Jalonen.
Tarkempi tuomarijako selviää aikataulusta.

Ilmoittautuminen kisapaikalla
Ilmoittautuminen, rokotustodistusten ja tunnistusmerkintöjen tarkistus sekä kilpailukirjojen
luovutus tapahtuu ilmoittautumispisteessä, ATT:n hallin kisatoimistossa.
Mahdolliset keskeytykset tulee ilmoittaa viipymättä joko Att:n tai Tsaun toimistoon.
llmoittaudu paikan päällä viimeistään 30 minuuttia ennen aikataulussa ilmoitetun
rataantutustumiseräsi alkua.
Medit: klo 8 alkaen
Minit: klo 10 alkaen
Maxit: klo 12 alkaen

Kilpailunumero ja numeroliivit
Samaa kilpailunumeroa käytetään koko sunnuntain ajan. Kilpailussa on käytössä
numeroliivit, joita pidetään näkyvillä sekä rataantutustumisessa että kilpailutilanteessa.
Kilpailun päätyttyä numeroliivit palautetaan, koiran kilpailukirjan saa takaisin vain
numeroliiviä vastaan. Kadonneesta numeroliivistä peritään 20 euron maksu.
Numeroliivien palautus VAIN TSAUN hallilla.

Aikataulu ja lähtöjärjestys
On ohjeellinen ja arvio. Kaikissa säkäluokissa ensimmäisten rataantutustumisryhmien viisi
viimeistä koirakkoa starttaavat vasta seuraavan rataantutustumisen jälkeen. Kilpailu alkaa
siis heti rataantutustumisen jälkeen ilman mitään taukoa edellisen rataantutustumisryhmän
viidellä viimeisellä koirakolla. Kilpailu etenee ryhmittäin. Kukin ryhmä starttaa rankingsijoituksen mukaisessa käänteisessä lähtöjärjestyksessä. Saman ohjaajan useampi koira
on samassa lähtöryhmässä niin, että ohjaajalla on vähintään 10 koirakkoa omien
suoritustensa välissä. Tarvittaessa ole yhteydessä koetoimitsijaan.
Palkintojenjaot ovat Tsaun hallissa aikataulun mukaisesti aina säkäluokkien kilpailuiden
jälkeen.

Kisojen aikataulu ja lähtölista löytyvät osoitteesta:
http://tsau.info/kisainfo JA http://www.atturku.net/
Siirtymiseen Att:n hallilta Tsaulle:
Kun A kisan tutustumisryhmän viisi viimeistä suorittaa radan
(seuraavan ryhmän tutustumisen jälkeen ensimmäisinä), ryhmän
seuraava rataantutustuminen alkaa Tsaun hallissa aikaisintaan 20 min
kuluttua. Tsaun hallissa siirtymisaika on vähintään 5 min.
Juoksuiset nartut
Juoksuiset nartut starttaavat omalla starttivuorollaan. Juoksuaikaiset narttukoirat eivät saa
tulla halliin muulloin kuin omalla vuorollaan ja niillä tulee käyttää juoksusuojaa hallissa.
Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuisten narttujen hihnassa tulee
olla punainen nauha merkkinä juoksuajasta. Juoksunartuille ei kisaajien tarvitse varata
omaa alustaa lähtöön. Ilmoita juoksusta etukäteen koetoimitsijalle. Juoksuisille ei ole
varattuna erillistä omaa tilaa. Sisällä halleissa ei ole lämmittelyesteitä.

Rokotusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus
Kilpailuun osallistuvien koirien on oltava rokotettu ja tunnistemerkitty Kennelliiton
sääntöjen mukaisesti. Koirien rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein ilmoittautumisen
yhteydessä.

Poisjäännit
Poisjäännit ilmoitetaan ennen kisaa sähköpostitse
karsinnat@tsau.info
ja kisan aikana ilmoittautumisen yhteydessä tai puhelimitse koetoimitsijalle
Maria Lepänhaara p. 041-458 4662
Anri Saarinen p. 0500-95 6534
Katja Nyman p. 050-486 0198
Osallistumismaksu palautetaan mikäli koira tai ohjaaja sairastuu tai loukkaantuu.
Lääkärintodistukset ja tilitiedot maksujen palauttamista varten tulee lähettää
viimeistään 2.2.2018 sähköpostitse
rahastonhoitaja@tsau.info
tai postitse osoitteeseen:
Rahastonhoitaja, Yrjönalhontie 2, 21420 Lieto.
Tiedot voi toimittaa myös kisapaikalla hallien toimistoon.

Ajo-ohjeet kisapaikalle
Tsaun Royal Canin Areena ja ATT Areena sijaitsevat Liedon Tuulissuolla.
(Navigoimalla osoitteeseen: TSAU: Yrjönalhontie 2, Lieto ja ATT: Luolakalliontie 10, Lieto)
HUOM! Kisapaikalle ei saa ajaa Päivöläntien kautta vaan on ajettava Ohikulkutieltä
Loukinaistentielle ja käännyttävä Tuulissuontielle.
Huolehdithan omalta osaltasi koko kisa-alueen ja lähistön siisteydestä ja kerää kaikki
koirien jätökset sekä roskasi pois.

Hallien käyttöön liittyviä ohjeita
Hallin pohja on kumirouhetäytteinen tekonurmi. Tekonurmen vioittumisen ehkäisemiseksi
hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metalliset nastat tai piikit. Omia tuoleja ja penkkejä
saa tuoda halliin (ei teräviä jalkoja) ja koirien häkkejä mahtuu halleihin vain rajallinen
määrä. Sisällä halleissa ei ole lämmittelyesteitä
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota sekä hallin että koko kisa-alueen puhtauteen.
Huolehdithan, ettei koira pääse pissaamaan hallin sisälle, hallin seiniin, oviin tai heti ovien
pieliin. Jos pissa- tai kakkavahinko sattuu hallin sisälle, otathan yhteyttä toimistoon.
Jätössakko on 10 euroa.
Huomaa, että halli on savuton ja myös sähkötupakan polttaminen hallissa on kiellettyä.
Hallin piha-alueella tupakointi on sallittua vain siihen osoitetulla paikalla.

Muuta
Kaikissa osakilpailussa mitataan vähintään 10 parasta sellaista koiraa, joita ei ole aiemmin
mitattu kansainvälisissä arvokilpailuissa (MM, EO, JEO) tai aiemmissa osakilpailuissa.
Päästäkseen joukkueeseen koira tulee mitata siinä osakilpailussa, jossa on 10 parhaan
mittaamattoman koiran joukossa.
Molemmissa halleissa on buffetti, jossa myytävänä on suolaista ja makeaa. Molemmissa
käy myös korttimaksu.

TERVETULOA LIETOON!

