KILPAILUKIRJE
Tervetuloa AST:n virallisiin 3lk agilitykilpailuihin la 25.8.2018! Tuomarina toimii
Anne Savioja. Koetoimitsijana toimii Kristiina Lehvilä.
Kilpailupaikkana on hiekkapohjainen aidattu kenttämme Espoon Puolarmetsässä. Kilpailut alkavat kello
9.00 ja päättyvät arviolta kello 14.30. Palkinnot jaetaan luokkien kaikkien ratojen jälkeen. Lähtöluettelo
julkaistaan kotisivuillamme muutamaa päivää ennen kilpailua. Kilpailun aikataulu on seuraava:
Luokka
A3 L/SL agility
B3 L/SL agility
C3 L/SL hyppy
C3 M/S/XS hyppy
B3 M/S/XS agility
A3 M/S/XS agility

Koiria

klo

19+3
19+3
18+4
9+9+3
12+12+3
12+11+3

9:00
9:55
10:50
11:40
12:35
13:35

Ilmoittaudu vähintään puoli tuntia ennen arvioitua rataantutustumista, kilpailua voidaan aikaistaa 30
minuutilla, mikäli olemme edellä aikataulusta. Ilmoitahan poissaolosta etukäteen.
Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja Suomen Kennelliiton
ohjeiden mukaan rokotettuja (tarkistukset pistokokein). Kilpailussa noudatetaan
SKL:n antidopingsääntöjä ja ohjaajalla tulee olla voimassa oleva agilitylisenssi.
Agilityliiton ohjeistuksen mukaisesti pikkuminien ja -maksien mittaustodistukset
tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli todistusta ei ole, ei koirakko voi
kilpailla kyseisessä tapahtumassa pikkuluokassa.
Paikalla on kanttiini ja wc, ei vesipistettä.
Ota mukaan
- Kilpailukirja, tarvittaessa mittaustodistus
- Rokotustodistus, rekisteri- tai omistajatodistus
- Vettä (ei vesipistettä)
- Mahdolliset lahjakortit
- Juoksunartulle suoja (Pidä juoksuinen narttu poissa kenttien
- laidalta ja ilmoita juoksusta)

Yhteystiedot
-

-

Kilpailun aikana Kristiina Lehvilä puh 050 5495 262 (jos ei vastaa, laita
tekstiviesti)
Tiedustelut, luokkanousut ja poisjäännit sekä juoksu- ja lääkärintodistukset 2 viikon kuluessa
kristiina.lehvila@kolumbus.fi tai Kristiina Lehvilä, Kiiltokalliontie 15 B,
02180 Espoo.
Omaeläinklinikka päivystys, Friisiläntie 1, Espoo puh 010 279 2100
Pieneläinpäivystys (YES) Viikissä, puh 0600-97411

Sponsoreina Robur, Nutrolin, Musti & Mirri, Espoon Eläinfysioterapia, Fressi
Toivotamme sinulle menestystä kisoihin!
Agility Sport Team AST ry
www.agilitysportteam.fi/kilpailut

Ajo-ohjeet: http://agilitysportteam.fi/koulutus/kentta/
AST:n hiekkapohjainen aidattu kenttä Espoon Puolarmetsässä sijaitsee osoitteessa Puolarmetsänkatu,
02210 ESPOO. Tarkkaa osoitetta ei ole, mutta tie on siinä, missä Puolarintie muuttuu
Puolarmetsänkaduksi. Kentän tietä ajetaan ajopuomin ohi ylämäkeen peltojen keskeltä n.100m. Kenttä
sijaitsee Finnoontien ja Puolarmaari-tien (frisbeegolf) välissä. Google Mapsissa/ kartoissa kenttä löytyy
nimellä ”Agility Sport Team AST ry” (huom: kentälle ei pääse autolla Puolarmaari- tien kautta vaan
ainoastaan Puolarmetsänkadulta). Puolarmaari- tien kyltistä n.200m kohti Finnoontietä.
Opastekyltit tien varressa.

Ajo-ohjeet Agility Sport Team AST ry:n kentälle

Länsiväylän suunnasta:
Poistu Länsiväylältä Suomenojalle, aja ”Espoon keskus” kylttien mukaan liikenneympyrästä suoraan
Finnoontielle. Jatka Finnoontietä n. 2 km ja käänny liikennevaloista oikealle Puolarmetsänkadulle
(Kuitinmäki). Aja tätä tietä n. 300 m. Kentälle vievä tie on risteyksen jälkeen toinen vasemmalla (ei
ensimmäinen pihaan, vaan peltojen välistä).

Turun ja Kirkkonummen suunnasta (Turunmoottoritie):
Poistu moottoritieltä Kehä III:lle ja aja kehää länteen päin. Nouse pois kehältä Espoon keskuksen
liittymästä ja käänny T-risteyksestä vasemmalle Espoon keskuksen suuntaan. Aja tätä Finnoontietä n. 6 km
kunnes liikennevaloristeyksestä vasemmalle kääntyy Puolarmetsänkatu (Kuitinmäki). Aja sitä n. 300 m.
Kentälle vievä tie on ensimmäinen vasemmalla.

Lahden, Tampereen ja Porvoon suunnasta (Olarin keskustan suunnasta):
Poistu Kehä II:lta Olari, Olarinluoma, Mankkaa liittymästä. Seuraa ”Olari” kylttejä ja aja keskustan läpi.
Oikealle valoristeyksestä (T-risteys), aja 1.9km, Friisinkalliontietä, joka muuttuu Puolarintieksi ja kentän

kohdalla vielä Puolarmetsänkaduksi. Puolarmaari- kyltin jälkeen seuraava tie n.200m päästä oikealle.
Kentälle ei pääse autolla Puolarmaari- tien kautta, kävellen kyllä.

