
                                                                                                                       
Tervetuloa Frodo Cupiin Riihimäelle 20.-23.5.2019!  
 
Kilpailu käydään RimAn hiekkapohjaisessa hallissa, Helsingintie 2530 Riihimäki tai Janakkala (navigaattorista 
riippuen). Kartta + ajo-ohjeet löytyvät   https://rima.sporttisaitti.com/halli/ 

 

ILMOITTAUDU  
viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Rokotusten voimassaolot ja tunnistusmerkintä 
tarkastetaan pistokokein. Pikkumaksien ja pikkuminien on esitettävä mittaustodistus. 

1-luokan mitattavan koirakon tulee tulee ilmoittaa mittaaminen vkt:lle etukäteen ja olla paikalla 45 min ennen 
arvioitua aloitusaikaa. Täytä väliaikainen mittaustodistus etukäteen osoitteessa  

 http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/13332/valiaikainen_mittaustodistus_taytto.pdf 

ja ota se mukaasi. 

 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. Kilpailuissa 
tulee noudattaa annettuja antidopingsääntöjä. 

 

Kiimassa olevan nartun ao. tarvikkeet  

Kilpailupaikalla koiran tulee käyttää juoksusuojaa, (poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi) ja sen talutushihnaan tulee 
sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Ilmoita juoksusta ilmoittautumispisteessä. 

 

OTA MUKAASI 
Juomavettä itsellesi ja koirallesi. Kilpailupaikalla ei ole vesipistettä. 
Lisenssitodiste, kilpailukirja, rekisteritodistus/x-rotuisen omistajatodistus, sekä rokotustodistus.  

 
TOIVOMME 
kaikkien huolehtivan alueen siisteydestä ja keräävän koirien kakat pois.  
 
Lämmittely/jäähdyttely kannattaa tehdä RimAn omalla tontilla aidatuilla alueilla. Koirat on pidettävä kytkettyinä. 
Läheisellä Pitkäntiellä ei saa kulkea koiran kanssa. 
 
MUUTOKSET 
Ilmoitathan poissaolot ja ohjaajan vaihdot suoraan vastaavalle koetoimitsijalle tai kisapaikan 
ilmoittautumispisteessä. 

Kisamaksun palauttamiseen oikeuttavat todistukset tulee toimittaa viimeistään 7 arkipäivän kuluessa   
Riihimäen Agility ry c/o Saija Lahtiluoma, Kielokuja 2 as 6, 12240 tai kilpailut@riihimaenagility.fi 

 
LÄHTÖLUETTELO 
löytyy osoitteesta  https://rima.sporttisaitti.com/kilpailut/  printtaa se itsellesi mukaan. 
Kisapaikalla lähtöluettelot löytyvät tulostaululta sekä ilmoittautumispisteen seinältä! 
 
TULOKSET 

näkyvät ajantasaisesti osoitteessa http://tolleri.net/tulospalvelu. Vahvistetut tulokset tulevat myös hallin seinälle. 
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PALKINTOJEN JAKO JA KISAKIRJOJEN PALAUTUS 

Palkintojen jako tapahtuu jokaisen kilpailun jälkeen.  Kilpakirja palautetaan ilmoittautumispisteessä vain numeroliiviä 

vastaan. SERT- ja AVA-ruusukkeet voi vaihtaa buffassa lämpimään juomaan ja makeaan tai suolaiseen syötävään. 

 
 
Kisojen tuomareina ja vastaavina koetoimitsijoina toimivat  
Ma 20.5.2019  Jouni Kautto, vkt Katja Purojärvi 044 5766 585 
Ti 21.5.2019  Jari Suomalainen, vkt Saija Lahtiluoma 040 1556 333 
Ke 22.5.2019  Jari Suomalainen, vkt Tiina Koistinen 050 5554 994 
To 23.5.2019  Johanna Nyberg, vkt Tiina Koistinen 050 5554 994 
 

Kilpailut alkavat viikolla ma-to klo 18 ja seuraavat radat edellisen päätyttyä.  Maanantaina 2-luokan radat alkavat 

noin 19.30.  

 

Kilpailupaikalla on puffetti jossa on tarjolla suolaista ja makeaa purtavaa.  

PuuCee löytyy portin läheisyydestä. 

Paikalla ei ole vesipistettä! 

Päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot löytyvät ilmoittautumispisteestä. 

 

                             

 

     

 

 
 

 
 
 
 
 

         
 

 
Toivotamme sinulle ja koirallesi mukavaa ja menestyksellistä kilpailupäivää! 
 


