Tervetuloa Laukaan Koiraharrastajien ja PopDog ry:n järjestämiin
1- ja 3-luokan agilitykisoihin 1.-2.8.2019 Vihtavuoreen!
Kilpailupaikka on Vihtavuoren urheilupuiston hiekkapohjainen kaukalo. Osoite on Lammasmäenkuja 2,
Vihtavuori (Laukaa). Kaukalon vieressä on parkkipaikka pysäköintiin. Ajo-ohjeet ja kartan löydät
seuraavalta sivulta.
Tuomarina toimii Johanna Nyberg
Vastaavana koetoimitsijana toimii Markus Vaajala
Luokanvaihdot ja poisjäännit: Markus Vaajala, p. 050 3062299, markus.vaajala1@gmail.com. Kisapäivänä
vain puhelimitse!
Ota kisoihin mukaan:
• Kilpailukirja (voi myös ostaa kisapaikalta)
• Rokotustodistus
• Omistajatodistus/rekisteritodistus
• Mittaustodistus
• Lisenssi tai kuitti sen maksusta
Kilpailuun osallistuvan kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta.
Olethan paikalla viimeistään 30 min ennen oman luokkasi rataantutustumista, jos kisaat ensimmäistä
kertaa, ole paikalla 45 minuuttia ennen. Ensimmäistä kertaa kisaavat ilmoittavat koetoimitsijalle erikseen
sähköpostilla tai puhelimitse tulevansa mitattavaksi! Myös muilta mittaukseen tulevilta vaaditaan
erillinen ilmoitus. Muistathan, että koirasi tulee olla tunnistusmerkitty. Tarkastamme koirien
tunnistusmerkinnät pistokokein.
Nesteralli alkaa myös torstaina 1.8, joten liikennettä voi olla tavallista enemmän kisapäivinä.
Kilpailupaikalta löytyy WC ja buffetti! Varaathan buffaan käteistä. Huomioithan että kyseessä on liikuntaalue, joten kilpailupaikkaa koskee puhtaanapitosääntö. Kaikki koirien jätökset on kerättävä pois.
Nurmikentällä liikkuminen koirien kanssa on kielletty. Koirat on pidettävä kytkettynä. Mikäli ilta venyy
toivomme, että koirat saataisiin pidettyä mahdollisimman hiljaa, jotta ne eivät häiritse seudun asukkaita
😊
Aikataulut seuraavalla sivulla. Lähtölistat julkaistaan kotisivuilla ja tapahtumainfoissa viimeistään tiistaina
30.7

Alustava kisa-aikataulu
Torstai 1.8 (1-luokka)

Perjantai 2.8 (3-luokka)

A-rata klo 17.00 (xS, S ja M)
klo 17.45 (sL, L)

A-rata klo 17.00 (xS, S ja M)
klo 17.50 (sL, L)

B-rata klo 18.15 (xS, S ja M)
klo 19.00 (sL, L)

B-rata klo 18.35 (xS, S ja M)
klo 19.25 (sL , L)

C-rata klo 19.40 (xS, S ja M)
klo 20.20 (sL, L)

C-rata klo 20.10 (xs, S ja M)
klo 21.00 (sL, L)

Ajo-ohjeet Vihtavuoren kentälle Osoite: Lammasmäenkuja 2, Vihtavuori
Pohjoisesta tultaessa aja 637 tietä Laukaan kirkonkylän ohi n. 5 km. Tie urheilukentälle (Hermannintie)
kääntyy vasemmalle ja on merkitty musta-valkoisella kyltillä "Vihtavuoren Urheilupuisto".

Etelästä tultaessa aja 637 tietä Jyväskylästä Laukaaseen päin n. 18 km. Tie urheilukentälle (Hermannintie)
kääntyy oikealle n. 1 km Vihtavuoren liittymän jälkeen. Opaste on merkitty mustavalkoisella kyltillä
"Vihtavuoren Urheilupuisto".

Yhteistyössä mukana:

