TERVETULOA KISAAMAAN
KAJAANIIN 18.-19.9.2021
~Syys-HiFistelyt 2021~
Kilpailupaikka..
Kilpailupaikkana on Kenneltoimintakeskus Paavolan hiekkakenttä (Suvantolantie 14 B, 87830 Nakertaja).
WC:t löytyvät Paavolan sisätiloista. Ota mukaan riittävästi vettä itsellesi ja koirallesi, jotta liikkuminen wc-tiloissa saadaan
minimoitua. Ota muut kisaajat sekä toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella ja pidä turvavälit. Kerääthän koirasi
jätökset ympäristöstä!
Tuomarina toimii Riikka Kankainen

Ilmoittautuminen..
 Ota mukaan koirasi kilpailukirja, rekisteri-/omistajatodistus, kopio









mittaustodistuksesta sekä rokotustodistus. Rokotukset tarkastetaan
pistokokein. Koiran tulee olla rokotettu Suomen Kennelliiton sääntöjen
mukaisesti sekä tunnistusmerkitty tatuoinnilla tai mikrosirulla.
Kilpailukirjoja voi ostaa ilmoittautumispisteestä (5 €/kpl)
Varaudu todistamaan kilpailulisenssin voimassaolo lisenssikortilla tai
maksukuitilla
Jos maksoit osallistumisesi lahjakorteilla, tuo ne mukanasi ja palauta niille
tarkoitettuun laatikkoon ilmoittautumispisteeseen. Kirjoita lahjakorttiin
oma nimesi ja käyttöpäivämäärä.
Emme kerää kilpailukirjoja ilmoittautumisen yhteydessä. Nollatuloksen
saatuasi toimita kilpailukirjasi välittömästi nollakirjoille osoitettuun
laatikkoon ilmoittautumispisteeseen. Kilpailukirja palautuu valmiiden
kisakirjojen laatikkoon tulosten vahvistuttua. Mikäli teet useamman
nollatuloksen, sinun ei tarvitse siirtää kilpailukirjaasi valmiiden
kisakirjojen laatikosta, vaan toimisto hoitaa asian puolestasi.
Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät
henkilöt. Toivomme, että saavut kisapaikalle vain hieman ennen oman
luokkasi alkua ja poistut kisapaikalta oman luokkasi päätyttyä.
Ilmoittautuminen tapahtuu omatoimisesti
ilmoittautumispisteellä. Ota mukaan oma kynä!
Huomioithan, että voimme aikaistaa aikatauluja puoli tuntia.

Kisapaikka:
Kenneltoimintakeskus Paavolan
Hiekkakenttä, Suvantolantie 14 B,
87830 Nakertaja).
Tiedustelut, luokanvaihdot ja
poisjäännit kisapäivänä:
3lk Jenni Jäntti p. 044 765 3388
1lk ja 2lk
Hannele Haataja
p. 050 461 8857

Lähtölistat:
Julkaistaan 17.9.2021 mennessä
HiFin
kotisivuilla:http://www.hifiry.fi/k
okeet-kilpailut/agility/tulevatkilpailut/
Ajantasaiset lähtölistat ovat
nähtävillä myös kisapaikalla

Muuta..
 Juoksuinen narttu voi osallistua KAIKKIIN LUOKKIIN. Juoksuisella nartulla tulee käyttää kilpailupaikalla, kilpailukehän
ulkopuolella juoksusuojaa ja talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Lähtöalueella on
erillinen alusta juoksuisille nartuille.
 1- ja 2-luokassa kilpailevat: mikäli ET HALUA siirtyä seuraavaan tasoluokkaan luokanvaihtoon oikeuttavan tuloksen
saatuasi, ilmoita siitä jättämällä esim. Post-it –lappu kilpailukirjan väliin
 Palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla ja tuloslista tuodaan
ilmoittautumispisteen läheisyydessä olevalle tulosseinälle, jonka jälkeen sijoille 1. - 3. sijoittuneet koirakot voivat
hakea palkintonsa kuuluttamosta.
 Mittaus pidetään ennen ensimmäistä rataantutustumista ja mittaukseen voivat osallistua vain kilpailevat koirat.
Koiran ensimmäisestä mittauksesta peritään 10 euron maksu, joka tilitetään Sagille. Virallista mittaustilaisuutta ei
järjestetä tämän kisan yhteydessä. Mikäli koirasi kokoluokka on jo määritetty mittaustilaisuudessa, muista ottaa
mittaustodistus kisoihin mukaan.

Jos joudut perumaan osallistumisesi
 Ilmoita siitä pikimmiten 044 765 3388 / Jenni Jäntti
 Toimita osallistumismaksun palautuslomake sekä juoksu-/eläinlääkärin-/lääkärintodistus tilinumerollasi
varustettuna 25.9.2021 mennessä
postitse: Niina Kilponen, Laakajärventie 208, 74390 Laakajärvi
tai skannattuna sähköpostitse: niinan.meili@gmail.com
 Lomakkeet löytyvät osoitteesta: http://www.hifiry.fi/kokeet-kilpailut/agility/tulevat-kilpailut/

Arvioitu aikataulu

Hienon Fiiliksen kisapäivää toivottaa
High Five Agility Team Ry!

