
 
 

Tervetuloa   agilitykilpailuihin   Riihimäelle   2.-3.6.2020!  
 
Kilpailu  käydään  RimAn  hiekkapohjaisella  ulkokentällä  tai  sateen  sa�uessa  hiekkapohjaisessa  hallissa,  Helsingin�e            
2530  Riihimäki  tai  Janakkala  (navigaa�orista  riippuen)  Kar�a  +  ajo-ohjeet  löytyvät           
h�ps://rima.spor�sai�.com/halli/  

 
ILMOITTAUDU   
viimeistään  puoli  tun�a  ennen  luokkasi  arvioitua  alkamisaikaa.  Ilmoi�autuminen  tapahtuu  o�amalla  oma  numeroliivi             
tangolta  vähintään  puoli  tun�a  ennen  ensimmäisen  star�si  alkua.  Ruuhkan  väl�ämiseksi,  älä  jätä  liivin  noutamista               
viime�ppaan.  
Jos  maksat  osan  starteista  Star�kor�lla,  niin  kirjoita  etukäteen  lähtönumerosi  kor�n  takapuolelle  ja  jätä  kor�               
toimiston   pöydälle   avoimesta   ikkunasta.  
 
Rokotusten  voimassaolot  ja  tunnistusmerkintä  tarkistetaan  pistokokein.  Mi�austodistus  tarkistetaan  järjestelmästä          
puu�uvilta   koirakoilta.  
Kilpailuun  osallistuvan  koiran  tulee  olla  tunnistusmerki�y  ja  rokote�u  Kennelliiton  sääntöjen  mukaises�.  Kilpailuissa             
tulee   nouda�aa   anne�uja   an�dopingsääntöjä.  
 
OTA   MUKAASI  
Juomave�ä   itsellesi   ja   koirallesi   -   kisapaikalla   ei   ole   vesipiste�ä.   Ota   myös   evästä,   sillä   kilpailupaikalla   ei   ole   buffaa.  

 
Lisenssitodiste,   tuloskirja,   mi�austodistus,   rekisteritodistus/x-rotuisen   omistajatodistus,   sekä   rokotustodistus.   

Kiimassa   olevan   nartun   ao.   tarvikkeet.  
Kilpailupaikalla  koiran  tulee  käy�ää  juoksusuojaa,  (poistetaan  kilpailusuorituksen  ajaksi)  ja  sen  talutushihnaan  tulee             
sitoa   punainen   nauha   merkiksi   juoksuajasta.   Ilmoita   juoksusta   ilmoi�autumispisteessä.  
 
TOIVOMME  
kaikkien   huoleh�van   alueen   siisteydestä   ja   keräävän   koirien   kakat   pois.   
Näin  korona-aikana  pyydämme  myös  huoleh�maan  tarvi�avista  turvaetäisyyksistä  ja  yleisestä  hygieniasta.  Käsidesiä            
on   tarjolla   useissa   eri   pisteissä.  
 
Ilmoita   haluamasi   toimintatapa   saatuasi   luokkanousumahdollisuuden.   Liitä   kisakirjan   väliin   esim.   post-it   lapulla   teks�:  
“Luokkanousu   ensimmäisen   OIVAn   jälkeen”   tai   “Jatkamme   kisaamista   ensimmäisen   OIVAn   jälkeen”.  
 
Lämmi�ely/jäähdy�ely  kanna�aa  tehdä  RimAn  omalla  ton�lla  aidatuilla  alueilla.  Koirat  on  pide�ävä  kytke�yinä.             
Läheisellä   Pitkän�ellä   ei   saa   kulkea   koiran   kanssa.  
 
MUUTOKSET  
Ilmoitathan   poissaolot   ja   ohjaajan   vaihdot   vastaavalle   koetoimitsijalle,   yhteys�edot   löytyvät   alempaa.  

Kisamaksun   palau�amiseen   oikeu�avat   todistukset   tulee   toimi�aa   viimeistään   7   arkipäivän   kuluessa   
Riihimäen   Agility   ry   c/o   Saija   Lah�luoma,   Kielokuja   2   as   6,   12240   tai    kilpailut@riihimaenagility.fi  

 
LÄHTÖLUETTELO  
löytyy   osoi�eesta     h�ps://rima.spor�sai�.com/kilpailut/     prin�aa   se   tarvi�aessa   itsellesi   mukaan.  
Kisapaikalla   lähtölue�elot   löytyvät   tulostaululta   sekä   ilmoi�autumispisteen   seinältä!  
 
TULOKSET  
näkyvät   reaaliajassa   osoi�eessa    tolleri.net/tulospalvelu ,   sekä   tarkistusten   jälkeen   hallin   seinällä.  

mailto:kilpailut@riihimaenagility.fi
https://rima.sporttisaitti.com/kilpailut/


 
PALKINTOJEN   JAKO   JA   KISAKIRJOJEN   PALAUTUS  
Palkintojen   jako   tapahtuu   jokaisen   kilpailun   jälkeen.   

Tuloskirja  toimitetaan  toimistoon  0-tulosten  kirjoi�amista  varten  radan  suori�amisen  jälkeen.  Muita  kisakirjoja  emme             
näissä   kisoissa   kerää.  

Numeroliivit  palautetaan  toimiston  läheisyydessä  olevaan  koriin.  Palau�ama�a  jääneestä  numeroliivistä  perimme  20            
€:n   maksun.  

Kisojen   tuomarina   toimii    �istaina   Arto   Lai�nen   ja   keskiviikkona   Jari   Suomalainen.   
 
Vastaava   koetoimitsija    �istaina   Anja   Savikko   puh.   040   7391   094   ja   keskiviikkona   Saija   Lah�luoma   puh.   040   1556   333.  
 
AIKATAULU:  
Ensimmäinen   rataantutustuminen   on   kumpanakin   iltana   klo   18.00.   Seuraavat   radat   edellisten   pääty�yä.  
 
TIISTAI KESKIVIIKKO  
Mi�aukset    klo   17.00 C   hyppy   klo   18:00  
A   agi   L1+SL1   klo   18:00 B   agi   klo   18:30  
A   agi   M1+S1   klo   18:05 A   agi   klo   19:10  
B   agi   L1+SL1   klo   18:50  
B   agi   M1+S1   klo   18:55  
C   hyppy   L1+SL1   klo   19:40  
C   hyppy   M1+S1   klo   19:45  

HUOM   !  
PuuCee   löytyy   por�n   läheisyydestä.  
Paikalla   ei   ole   vesipiste�ä!  
Päivystävän   eläinlääkärin   yhteys�edot   löytyvät   ilmoi�autumispisteestä.  

       

           

 
  
 
 
 
Toivotamme   sinulle   ja   koirallesi   mukavaa   ja   menestyksellistä   kilpailupäivää!  
 


