
Tervetuloa
Turun Seudun Agilityurheilijoiden
järjestämiin agilitykisoihin!

Kilpailut järjestetään sisällä, keinonurmipohjaisella Royal Canin Areenalla Liedon Tuulissuolla (Yrjönalhontie
2, 21240 Lieto). Google-maps opastaa oikein perille.

Lue myös alla olevat kisapaikan ohjeistukset huolella, saapumalla kisapaikalle sitoudut samalla
noudattamaan niitä.

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet
- Kilpailupaikalle ei saa saapua, mikäli on sairaana.
- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. hallin sisääntulo-ovien

läheisyydessä ja kädet voi käydä pesemässä hallin wc-tiloissa.

Ilmoittautuminen kisapaikalla:
- Erillistä ilmoittautumista ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoittaa mikäli ET PÄÄSE

paikalle (ennen kisoja: ilmoittautuminen@tsau.info, kisapäivänä koetoimitsijalle, jonka numeron näet
sivuiltamme sekä sähköisestä kisakirjeestä).

- Muista ottaa mukaasi koiran rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus, rokotustodistus,
kilpailukirja ja mittaustodistus. Rokotuksia voidaan tarkastaa pistokokein. Koiran tulee olla rokotettu ja
tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti ja kilpailuissa tulee noudattaa
antidoping sääntöjä.

- Jätä kilpailukirjasi ilmopisteen laatikoihin (eri säkäluokat & tasoluokat eroteltu). Toimisto noutaa
laatikoista tarvittavat kisakirjat nollien merkitsemistä varten ja palauttaa ne merkintöjen jälkeen
laatikoihin.

- Mikäli koirasi kilpailee eri tasoluokassa hyppy- ja agilityradoilla, merkitse tämä kisakirjaan
post-it lapulla. Saat toimistosta. Laita kisakirja siihen tasoluokkalaatikkoon, minkä kisa on
ensimmäisenä.

- Jos sinulla on lahjakortteja, liikuntaseteleitä tms. tai olet maksanut sovelluksella, niin toimita
kortit/setelit nimellä varustettuna toimistoon tai näytä kuitti sovelluksesta.

- Mikäli sinulla on mahdollisuus luokkanousuun 1 tai 2 luokassa, laitathan kilpailukirjasi väliin tiedon,
haluatko luokkanousuun oikeuttavan tuloksen jälkeen vielä startata alemmassa luokassa.

- Numerolappuja ei ole käytössä, seuraa kilpailun kulkua kuulutuksista. Lisäksi sisäänheittäjät
huutelevat vuoroon tulevia koirakoita.

- Jaamme meriiteistä kisakirjan väliin meriittikortin 1-2 luokkalaisille. Mikäli et kyseistä korttia halua,
merkkaa se selkeästi kisakirjaan. 3-lk saavat halutessaan kortin, tule pyytämään toimistosta.

Hallin ja kisakenttien järjestelyt:
- Noudatetaan kenttäjärjestelyjen mukaisia kulkureittejä.
- Kilpailijoiden kulku kisakentille ensisijaisesesti hallin takaosasta, keski- tai sivuovista.

Seuraavat 2-3 lähtövuoroaan odottavaa koirakkoa ohjataan kentän viereen omiin
odotuskarsinoihinsa.

- Laita remmi lähdössä ämpäriin, jossa se kuljetetaan maalialueelle.
- Kisapaikalla on myös buffa, josta saat ostettua mukaasi juotavaa ja pientä purtavaa. Maksu

ensisijaisesti kortilla lähimaksulla.
- Hallin etuosassa on paikkoja häkeille.

mailto:ilmoittautuminen@tsau.info


Palkintojenjako:
- Palkintojenjako-seremoniaa ei pidetä. Palkittavat koirakot näkyvät tuloslistassa ja he voivat noutaa

palkintonsa palkintopisteestä tulosten vahvistamisen jälkeen. Tarkasta oma tuloksesi ja ilmoita
viipymättä virheestä toimistoon. Kilpailun jälkeen tuloksiin ei voi enää vaikuttaa.

Koirien mittaukset:
- Kisoihin osallistuvat 1-luokan koirat mitataan. Mittaukseen pitää ilmoittautua: linkki nettisivuillamme.

Mittaus suoritetaan huoltorakennuksessa. Mittauksessa pitää olla kisakirja mukana, voit ostaa sen
kilpailupaikalta (hinta 4 €). Mittauksen hinta ensikertalaiselta on 10 € ja se maksetaan ETUKÄTEEN
SuomiSportin kautta.

- Lisäksi otetaan 2-3 ulkopuolista mitattavaa. Varmista paikkasi ilmoittautuminen@tsau.info ja
vahvistuksen jälkeen voit linkin kautta ilmoittautua edellä mainitun ohjeen mukaan.

- Mittauksesta tulee ilmoittautuneille erillinen sähköposti.

Poissaolot ja kisamaksujen palauttaminen:
- Mikäli sairastut, et voi osallistua kisaan. Muista ilmoittaa poissaolostasi ennen luokkasi alkua

(kisapäivänä koetoimitsijalle, ennen kisoja ilmoittautuminen@tsau.info).
- Muista laittaa todistukset maksun palautusta varten rahastonhoitaja@tsau.info
- Todistuksen voi antaa lääkäri, sairaanhoitaja, eläinlääkäri, fysioterapeutti. Ohjeet löytyvät kisainfo

sivulta, samoin lomake kisamaksun palauttamiseen.

Muuta tärkeää muistettavaa:
- Koirat on pidettävä kytkettyinä koko TSAU-keskuksen alueella.
- Kesäkaudella hallin läheisyydessä on valitettavan paljon kyykäärmeitä, ole varovainen! Vahingon

sattuessa päivystävä eläinsairaala löytyy Raisiosta, puh. 0600 12 444
- Ulkokenttää voi käyttää lämmittelyalueena (vain yksi koirakko kerrallaan vahinkojen välttämiseksi).
- Starttien tulee olla ollut maksettu ennen ilmoittautumisajan umpeen menoa. Mikäli maksusi on

myöhässä, voidaan kilpailuosallistumisesi evätä.
- Juoksuiset nartut saavat kisata omalla paikallaan kaikissa luokissa. Ilmoita juoksusta etukäteen tai

viimeistään kisapaikalla koetoimitsijalle. Juoksunartulla pitää olla punainen nauha remmissä merkkinä
juoksusta ja se saa olla sisällä hallissa juoksuhousut jalassa vain omaan suoritusvuoroonsa
valmistautuessaan. Ohjaajan tulee huolehtia matto koiran alle kisastarteissa (löytyy kisapaikalta).

- Lähtölistat löytyvät nettisivuiltamme kisaviikolla sekä kilpailupaikalla tulostaululta.

Epäselvissä tapauksissa tai kysymyksiin vastataan muutaman päivän viiveellä osoitteessa
ilmoittautuminen@tsau.info

Kisapäivänä: koetoimitsija, yhteystieto nettisivuilla ja sähköisessä kisakirjeessä

Tervetuloa kisaamaan!
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Kenttäjärjestelyt:


