Tervetuloa 4.3.2018 High Five Agility Team ry:n järjestämään
Hau-Hau Rally-tokokilpailuun Vuokattiin!!
Tuomarina kilpailussa toimii

Tytti Lintenhofer ja vastaavana koetoimitsijana Minna Väyrynen.

Kisapaikkana on tekonurmipohjainen ja lämmin Vuokatti Fun Dog Areena, joka sijaitsee osoitteessa:
Lastaajantie 10, 88610 Sotkamo.
Kisapaikan pienuudesta johtuen häkkien tuominen sisälle ei ole mahdollista, joten varaathan koirallesi
lämmintä manttelia/takkia tms. autoon odottelun ajaksi. Myöskään erillistä lämmittelyaluetta ei sisällä ole.
Jotta kaikki koirakot saavat suoritusrauhan, voi suorituksen aikana hallissa olla vain yleisö sekä kaksi
seuraavaa koirakkoa valmistutumassa vuoroonsa. Koirien vaihto halliin tapahtuu aina suoritusten välissä.
Kilpailuluokkien välissä ja rataantutustumisten aikana koiran kanssa voi käydä hallissa.
Ilmoittautumispiste löytyy, kun astut halliin sisälle päädyn pääovesta ja heti ensimmäisestä ovesta oikealle.
Älä ota ilmoittautumiseen koiraa mukaan. Kulku halliin kisasuoritukseen koiran kanssa tapahtuu hallin pitkällä
sivulla olevan katoksellisen sivuoven kautta.
Koirien ulkoiluttaminen on sallittua vain Lastaajantien varressa, hallin takaosassa on muita varastotiloja, siellä
liikkuminen on kielletty. Pysäköithän autosi joko hallin pihaan tai tien varteen tilaa säästäen. Kakkapusseja
saat ilmoittautumispisteestä. Roskis löytyy hallin ulkopuolelta.
Muista ottaa mukaan koiralle:
- rokotustodistus
- rekisteritodistus
- kilpailukirja, ensi kertaa kisaamaan tulevat voivat ostaa kisakirjan hintaan 2,5 € (käteismaksu ja tasaraha)
- kilpailusääntöjen mukaiset panta/valjaat ja hihna
Paikalla on kanttiini. Varaathan käteistä siellä asiointiin.

Arvioitu aikataulu:
klo 08.00 ilmoittautuminen aukeaa
KISA A:
klo 09:00
klo 10:50

ALO-luokan rataantutustuminen
AVO-luokan rataantutustuminen

15 koirakkoa
5 koirakkoa

ALO-luokan 1-ryhmän rataantutustuminen
ALO-luokan 2-ryhmän rataantutustuminen
AVO-luokan rataantutustuminen
VOI-luokan rataantutustuminen
MES-luokan rataantutustuminen

12 koirakkoa
12 koirakkoa
8 koirakkoa
3 koirakkoa
5 koirakkoa

*TAUKO*
KISA B:
klo 12:30
klo 13:50
klo 15:10
klo 16:45
klo 17:45

Olethan paikalla viimeistään 30 min ennen luokkasi rataantutustumista, aikataulu saattaa B-kisassa hiukan
muuttua mahdollisten luokkanousujen myötä. Ensi kertaa kisaavien kisakirjat tuomari varmentaa ennen Akisaa noin klo 8:30 ja ennen B-kisaa noin klo 11:50. Koira mitataan ja siltä tarkistetaan samassa yhteydessä
tunnistesiru. Tunnistesirun lukeminen ja mittaus hallissa toimiston luona.
B-kisassa ALO-luokan rataantutustuminen on jaettu kahteen ryhmään suuren osallistujamäärän vuoksi. Oman
ryhmäsi näet viimeistään torstaina 1.3. HiFin sivuille päivittyvästä lähtölistasta.
(http://www.hifiry.fi/kokeet-kilpailut/rally-toko/tulevat-kilpailut/)
Palkinnot jaetaan aina luokan päätyttyä.
Jos joudut peruuttamaan tulosi niin ilmoitathan siitä mahdollisimman nopeasti nroon 0505759858 / Salme
(ennen kisaa) TAI kisapäivänä 0447344246 / Minna
Peruutustapauksissa (sairastuminen tai koiran kiima) käytä HiFin kotisivuilla (linkki yllä) olevaa
maksunpalautuslomaketta tarvittavien liitteiden (lääkärintodistukset ja juoksutodistukset) kera. Lähetä
maksunpalautuslomakkeet 11.3.2018 mennessä osoitteeseen:
High Five Agility Team ry, Niina Kilponen
Laakajärventie 208, 74390 Laakajärvi
tai skannattuna niinanmeili@gmail.com
Vielä kerran tervetuloa!!
Ystävällisin terveisin,
Minna Väyrynen
High Five Agility Team ry

HUOM!! Aivan hallin vieressä on myös
Vuokatin Superpark, oiva mahdollisuus
yhdistää perhereissu yhteen päivään!

