Tervetuloa
Itä‐Helsingin Agilityharrastajat ry:n I-HAH Nollat kiikarissa kisoihin
I‐HAH Hakkilan hallille os. Vanha Porvoontie 235, 01380 Vantaa

Viikonlopun tuomareina toimivat Anne Savioja ja Arto Laitinen. Kilpailun vastaavat koetoimitsijat ovat
Leena Kerkelä ja Annukka Korpijaakko.
Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan
rokotettuja. Kilpailussa noudatetaan SKL:n antidopingsääntöjä ja ohjaajalla tulee olla voimassa oleva
agilitylisenssi. Rokotuksia on tarkistettu satunnaisesti muutamilta osallistujilta etukäteen.
Evästä saa I-HAHin monipuolisesta buffetista. Maksutavaksi toivomme käytettävän MobilePay:ta. Hallin
alustana on kumirouhetekonurmimatto ja sisälämpötila noin 10 astetta. Lähtöluettelo löytyy osoitteesta
www.ihah.net. Kaikki kilpailukirjat kerätään ilmoittautumispisteelle, josta nollakirjat noudetaan
toimistoon. Kisoissa käytämme numeroliivejä, kadonneista numeroliiveistä laskutamme 50 €/kpl.
Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot ovat noudettavissa ilmoittautumispisteeltä kunkin radan
päätyttyä.
Ilman voimassaolevaa väliaikaista tai lopullista mittaustodistusta, koiralla ei ole kilpailuoikeutta, joten
tarkistathan oman tilanteesi välittömästi. Ilman kilpailuoikeutta kisaavan koirakon tulokset mitätöidään.
Vain etukäteen ilmoittautuneet koirat mitataan kisapaikalla, erikseen ilmoitetun aikataulun mukaan.

Poissaoloilmoitukset: torstaihin asti sähköpostitse
tiedustelut@ihah.net, perjantaista alkaen sähköisen
lomakkeen kautta
https://forms.gle/vqTGvZnL5SKAPSfk6 ai tekstiviestitse
040 4578356.
Osallistumismaksun palautuspyyntö tehdään
täyttämällä peruutuslomake
www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/

Ilmoittaudu kilpailupaikalla viimeistään 30 minuuttia
ennen oman luokkasi arvioitua alkamisaikaa!
Juoksuiset nartut saavat kisata kaikissa luokissa. Koiralla
tulee olla punainen nauha hihnassaan merkkinä juoksusta
ja se saa oleskella kilpailualueella juoksuhousut jalassa
(poistetaan suorituksen ajaksi) ainoastaan
valmistautuessaan omaan suoritukseensa.

Aikataulut:

Pysäköintiohje
Pysäköinti on sallittu sinisellä merkityille alueille sekä korttelia kiertävälle Hakkilankaarelle.
Pysäköintirajoitukset eivät ole voimassa viikonloppuisin kisojen aikaan.
Kisojen sisäänkäynti on hallin kahdesta eteläisestä ovesta uudelle puolelle, jota näissä kisoissa käytetään
ilmo- ja lämmittelyalueena. Hallissa tulee käyttää sisäkenkiä, joten toivomme kisaajien vaihtavan kengät
halliin tullessaan.

I‐HAH Koronaohje kilpailuun saapuvalle
Kilpailu järjestetään THL:n ohjeistuksia ja yleisiä hygieniasuosituksia noudattaen. Käsihygieniasta tulee huolehtia ja
kilpailupaikalta löytyy desinfiointiainetta. Suosittelemme pitämään etäisyyttä muihin kilpailijoihin.
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.
Kilpailupaikalle saa saapua vain täysin terveenä. SAGI:n ohjeistuksen mukaisesti palautamme ilmoittautumismaksun
ohjaajan ilmoituksella, mikäli oireet ovat lievätkin.

