
Tervetuloa

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n

Nollat kiikarissa -kisoihin 24.-25.7.2021

Hakkilan halliin os. Vanha Porvoontie 235, halli 2, Vantaa

Tuomareina toimivat Henri Luomala ja Salme Mujunen. Kilpailun vastaavat koetoimitsijat ovat lauantaina Titta

Lähdesmäki ja sunnuntaina Tanja Hokkanen.

Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan

rokotettuja. Kilpailussa tulee noudattaa SKL:n antidopingsääntöjä ja ohjaajalla tulee olla voimassa oleva

agilitylisenssi. Rokotustodistukset tarkistetaan etukäteen pistokokein sähköpostilla. Muista ottaa mukaasi

kisakirja ja rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus.

Halliin ei saa tulla yleisöä. Hallissa suositellaan käytettävän maskia tai visiiriä muulloin paitsi oman suorituksen

aikana. Luethan koronaohjeen (kisakirjeen lopussa) huolellisesti.

Keräämme kaikki kisakirjat ilmoittautumispisteelle, joka sijaitsee hallin sisäänkäynnin vieressä. Vain nollakirjat

käsitellään toimiston toimesta, eli muutoin kisakirjat ovat välittömästi noudettavissa. Käsitellyt nollakirjat

palautetaan ilmopisteelle. Kisoissa ei ole käytössä numeroliivejä.

Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot ovat noudettavissa ilmoittautumispisteeltä kunkin radan

päätyttyä. Jokainen koirakko on automaattisesti mukana Nollat kiikarissa -cupissa, jonka tulokset julkaistaan

kisojen jälkeen. Cupin säännöt löytyvät nettisivuilta.

Kilpailupaikalla on I-HAHin buffetti, joka sijaitsee hallin toisessa kerroksessa. Maksutavaksi toivomme käytettävän

MobilePay:ta. Kisakentän pohjana on Saltexin keinonurmi kumirouhetäytteellä. WC löytyy hallin toisesta

kerroksesta. Lähtöluettelo löytyy osoitteesta www.ihah.net.

Parkkipaikkoja löytyy hallin pihalta (aluekartta kisakirjeen lopussa). Pysäköithän tiiviisti! Kerää koirasi jätökset

pois lähialueelta - koirat eivät saa tehdä tarpeitaan halliin tai sen piha-alueelle.

Kisojen live stream löytyy Facebook-tapahtumasta.

Kilpailuissa ei ole erillistä ilmoittautumista, joten on

todella tärkeää, että ilmoitat poissaolostasi!

Poissaoloilmoitukset sähköisellä lomakkeella,

lauantaista alkaen tekstiviestitse koetoimitsijalle:

040 457 8356.

Osallistumismaksun palautuspyyntö tehdään

täyttämällä peruutuslomake

www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/

Juoksuiset nartut saavat kisata kaikissa luokissa.

Koiralla tulee olla punainen nauha hihnassaan merkkinä

juoksusta ja se saa oleskella hallissa juoksuhousut

jalassa (poistetaan suorituksen ajaksi) ainoastaan

valmistautuessaan omaan suoritukseensa.

Lahjakortit ja liikuntasetelit toimitetaan

ilmoittautumispisteelle. Voimme aikaistaa kilpailua

enintään 30 minuuttia. Kokoluokan ensimmäisen radan

aikataulua ei aikaisteta.

http://www.ihah.net/i-hah-nollat-kiikarissa-kisat-24-25-7-2021/
http://www.ihah.net
https://www.facebook.com/events/3020384578183483
https://forms.gle/XtiH7ZAzgZ3pJoFf8
http://www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/


LAUANTAI 24.7.2021

Kilpailu Aika Koiramäärä Tuomari

XS + S + M 3 A 9:00 2 + 6 + 11 Luomala

XS + S + M 3 B 10:00 2 + 8 + 15 Luomala

XS + S + M 3 C 11:00 2 + 8 + 16 Luomala

SL 3 C 12:30 18 Mujunen

L 3 C 12:37 19 Mujunen

SL 3 B 13:45 18 Mujunen

L 3 B 13:52 21 Mujunen

SL 3 A 15:00 16 Mujunen

L 3 A 15:07 20 Mujunen

SUNNUNTAI 25.7.2021

 

Kilpailu Aika Koiramäärä Tuomari

XS + S 3 D 9:00 6 + 16 Mujunen

M 3 D 9:35 28 Mujunen

XS + S 3 E 10:30 7 + 17 Mujunen

M 3 E 10:37 31 Mujunen

XS + S 3 F 12:00 8 + 16 Mujunen

M 3 F 12:07 29 Mujunen

SL + L 3 F 14:00 25 Luomala

SL + L 3 E 15:00 29 Luomala

SL + L 3 D 16:00 29 Luomala



Pysäköintiohje

I-HAH Koronaohje kilpailuun saapuvalle

Kilpailu järjestetään THL:n ohjeistuksia ja yleisiä hygieniasuosituksia noudattaen.

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa

osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista

vahingoista.

Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän seuraavia turvaohjeita:

- Tapahtuma ei ole yleisötapahtuma. Halliin voivat tulla vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt

(kilpailijat ja toimihenkilöt). Yleisöä ei siis saa tulla halliin.

- Hallissa on maski- tai visiirisuositus, pl. oma kilpailusuoritus.

- Hallissa saa oleskella vain rataantutustumisen ajan sekä omaa vuoroa odottaessa.

- Hallista on poistuttava heti oman suorituksen jälkeen.

- Lisäksi hallissa voi käydä wc:ssä ja buffetissa noutamassa syötävää tai juotavaa. Tällöin suositellaan käytettävän

maskia/visiiriä.

- Käsihygieniasta on pidettävä erityistä huolta; kilpailupaikalta löytyy desinfiointiainetta.

- Suositellaan otettavan mukaan omat juomavedet ja eväät.

- Kilpailijan on pyrittävä pitämään THL:n suosittelema vähintään 2 m etäisyys muihin henkilöihin.

Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita (THL ohje). Koronavirus aiheuttaa

hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet

ja päänsärky. SAGI:n ohjeistuksen mukaisesti palautamme ilmoittautumismaksun ohjaajan ilmoituksella, mikäli

oireet ovat lievätkin. Pienimmistäkin oireista tulee siis jäädä kotiin.


