Tervetuloa Agility Sport Team AST ry:n
järjestämiin agilitykilpailuihin Espooseen 12.8.2017!
Kilpailut pidetään AST:n aidatulla hiekkapohjaisella kentällä Puolarmetsässä, Espoossa. Kisat
tuomaroi Ritva Herrala. Luokkajärjestyksen, koiramäärät ja arvioidut rataan tutustumisajat näet alla
olevasta arvioidusta aikataulusta. Kilpailut päättyvät noin klo 14:00.
Muistathan ottaa mukaasi:
 kilpailukirjan (voit ostaa sen kisapaikalta)
Luokka
Koiria
klo
 rokotustodistuksen ja rekisteritodistuksen/
A maksi 3 agility
23
9:30
omistajatodistuksen
A medi 3 agility
19
10:00

lahjakortin tai maksukuitin, mikäli
A mini 3 agility
12
10:00
vahvistussähköpostissa on koiran
B maksi 3 agility
26
11:00
kutsumanimen yhteydessä tähti (*)
B medi 3 agility
20
11:35
 lisenssikortin tai tositteen maksetusta
B mini 3 agility
13
11:35
lisenssistä
C maksi 3 hyppy
26
12:35
 Vettä koirallesi, kisapaikalla ei ole
C medi 3 hyppy
19
13:10
vesipistettä
C mini 3 hyppy
12
13:10
 Lähtöluettelon, kopioita ei ole saatavissa
kisapaikalta
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten
mukaisesti rokotettuja. Ohjaajalla tulee olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B).
Muistathan myös, että antidopingsääntö on astunut voimaan 1.1.2007. Lisätietoja:
www.agilityliitto.fi ja www.kennelliitto.fi.
Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua rataan tutustumisaikaasi.
Juoksuinen narttu: Juoksusta tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä ja koiralle tulee sitoa
punainen nauha talutushihnaan merkiksi juoksuajasta. Juoksuiset nartut saavat olla aidatun alueen
sisällä vain oman suoritusvuoronsa aikana. Juoksusuoja poistetaan kisa-alueella kilpailusuorituksen ajaksi.
Kilpailupaikalla on kanttiini, josta voit ostaa syömistä ja juotavaa. Kentällä on wc.
Poissaolot on ilmoitettava ennen kilpailun alkua. Osallistumismaksun palautukseen oikeuttavat
juoksu- tai lääkärintodistukset postitetaan kolmen arkipäivän kuluessa kisoista osoitteeseen
Tiia Hämäläinen, Kypäräkuja 7 e, 02610 Espoo.
Tiedustelut ja poisjäännit:
Ilmoitathan poisjäännit mahdollisimman pikaisesti tekstiviestillä p. 040-517 4411 /Tiia Hämäläinen.
Numerosta tavoittaa vastaavan koetoimitsijan kilpailupäivänä.
Agility Sport Team AST ry yhteistyökumppaneineen toivottaa sinulle hauskaa kisapäivää!

Pysäköinti
Pysäköintitilamme on rajallinen, joten pysäköittehän
tiiviisti.
Kilpailukentän sijainti ja ajo-ohjeita
Hiekkapohjainen aidattu kenttämme sijaitsee Espoon Puolarmetsässä Finnoontien ja Puolarmetsän
sairaalan välissä. Kentälle vievällä tiellä ei ole nimeä, mutta se löytyy reittioppaista kohdasta, jossa
Puolarmetsänkatu muuttuu Puolarintieksi. Navigaattorilla pääset kentälle vievän tien kohdalle
osoitteella Puolarintie (ei numeroa), Espoo.
Länsiväylältä: Poistu Länsiväylältä Suomenojalle ja Espoon keskukseen opastavien kylttien
mukaan ja jatka Espoon keskukseen opastavien kylttien seuraamista. Aja vastaantulevasta
liikenneympyrästä suoraan Finnoontielle. Jatka Finnoontietä n. 2 km ja käänny
liikennevaloristeyksestä oikealle Puolarmetsänkadulle (Kuitinmäki). Aja tätä tietä n. 300 m. Kentälle
vievä tie on risteyksen jälkeen ensimmäinen vasemmalla.
Turun, Vihdin, Tampereen, Lahden ja Porvoon suunnasta: Poistu moottoritieltä kehä III:lle ja aja
kehää länteen päin. Nouse pois kehältä Espoon keskuksen kylttien mukaan ja käänny Tristeyksestä 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.

