Tervetuloa Suomen agilitymaajoukkueen
karsintakilpailuun 15.-16.6.2019
Suomen Agilityliitto ry järjestää maajoukkuekarsinnat Royal Canin Areenalla, os Yrjönalhontie 2,
Lieto. Hallin alustana on kimmoisa Saltexin kumirouhetekonurmimatto.
Maajoukkuekarsintojen johtava ylituomari on Jari Helin ja arvostelevina tuomareina ovat Sari
Mikkilä ja Reetta Pirttikoski. Avustavia tuomareita ovat Marja Lahikainen ja Kari Jalonen.
Aikataulut löytyvät osoitteesta:
https://arvokisat.files.wordpress.com/2019/06/mj-karsinnat-aikataulu.pdf
Muu info osoitteesta: https://agiarvokisat.com/maajoukkuekarsinnat/

Ajo-ohjeet kisapaikalle, pysäköinti ja kisapaikan kartat
Royal Canin Areena sijaitsee Liedon Tuulissuolla. (Navigoimalla osoitteeseen Yrjönalhontie 2,
Lieto) HUOM! Kisapaikalle ei saa ajaa Päivöläntien kautta vaan on ajettava Ohikulkutieltä
Loukinaistentielle ja käännyttävä Tuulissuontielle.
Noudata alueelle tultaessa liikenteenohjaajia. Royal Canin Areenan pihalla on rajoitetusti
parkkitilaa, lisäksi on käytössä WP –katsastuksen piha naapurissa sekä ATT-areenan piha
osoitteessa Luolakalliontie 10. RC hallin kohdalle Yrjönalhontien varteen pysäköinti ON
KIELLETTY!
Asuntoautot ja –vaunut tullaan ohjaamaan omalle parkkialueelle, mutta alueella ei saa leiriytyä
eikä etukatoksia yms. saa pystyttää. Jos tarvitset yöksi sähköä, ota yhteys tsauk@tsau.info
Huolehdithan omalta osaltasi koko kisa-alueen ja lähistön siisteydestä ja kerää kaikki koirien
jätökset sekä roskasi pois. Kakkapusseja on saatavilla eri puolilla hallia ja
ilmoittautumispisteessä. Huomio, että alueella on tavattu usein käärmeitä.

Ilmoittautuminen, kilpailunumero ja numeroliivit
Ilmoittautua voit kisapaikalla jo perjantaina klo 19:00 alkaen. Lauantaiaamuna ilmoittautuminen
alkaa klo 7:00. Koirakon tulee olla ilmoittautunut ennen ensimmäistä rataantutustumista.
Ilmoittautuminen tehdään pääsääntöisesti omatoimisesti: kisaaja merkitsee läsnäolonsa
ilmopisteessä olevaan listaan, ottaa oman numeroliivin, laittaa kisakirjansa väliin valmiin
numerolapun (post-it) ja laittaa kisakirjansa oikeaan järjestykseen niille varattuun laatikkoon.
Ilmopisteessä on työntekijä, joka tarkistaa koirien rokotuksia.
Samaa kilpailunumeroa käytetään koko viikonlopun ajan. Kilpailussa on käytössä numeroliivit,
joita pidetään näkyvillä sekä rataantutustumisessa että kilpailutilanteessa. Kilpailun päätyttyä
numeroliivit toimitetaan ilmoittautumispisteeseen. Koiran kilpailukirjan saa takaisin vain
numeroliiviä vastaan. Kadonneesta numeroliivistä peritään 20 euron maksu.
Käytä samaa numeroliiviä molempina päivinä. Vain yksi numeroliivi saa olla kerrallaan
näkyvissä. Yksi ilmoittautuminen riittää koko viikonlopun aikana.

Kilpailun lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla, mutta löydät ne osoitteesta:
https://agiarvokisat.com/maajoukkuekarsinnat/maajoukkuekarsinnat-mj-kars-kilpailijoille/

Karsintaformaatti 2019
Maajoukkuekarsinnoissa kilpaillaan viisi rataa, joista kolme on agilityratoja ja kaksi
hyppyratoja. Kaikki koirakot suorittavat 3 rataa lauantain aikana.
Kolmen radan jälkeen 37 eniten pisteitä kerännyttä sekä jokaisen radan nopeimman 5 tuloksen
tehnyt, jolla ei olisi muuten jatkoon pääsyä, jatkavat neljännelle radalle. Viimeiselle radalle
pääsee 30 eniten pisteitä kerännyttä koirakkoa.
Lisää säännöistä täällä: https://agiarvokisat.com/maajoukkuekarsinnat/maajoukkuekarsinnat-mjkars_saannot/

Kilpailupaikka, lähtöalue ja rataantutustumiset
Kilpailun mahdollisimman nopean läpiviennin varmistamiseksi lähtöalueella on odotusalue
(lähtökarsinat), jossa seuraavat kolme (3) koirakkoa MM-kilpailujen tapaan odottavat
vuoroaan. Odotusalueella ei enää saa leikkiä leluilla tai palkita koiraa makupaloilla. Hihnan
revittäminen koiralla tulkitaan lelulla leikkimiseksi. Tuomari voi evätä koirakon lähtöluvan, jos
koiraa leikitetään odotusalueella. Kilpailijan on jätettävä odotusalueen ulkopuolelle kaikki
sellaiset tavarat, myös vaatekappaleet, joita hän ei radalla tarvitse.Kilpailijan on oltava
ehdottomasti omalla vuorollaan odotusalueella jonossa ja noudatettava
tuomarin sekä kilpailun järjestäjien ohjeita odotusalueeseen liittyen. Mikäli koirakko ei ole
ajallaan lähtökarsinoissa ja noudata siellä ohjeistusta, kyseisen koirakon lähtölupa evätään
kyseiselle radalle.
Kahden ensimmäisen rataantutustumisryhmän viisi viimeistä koirakkoa suorittavat radan
seuraavan ryhmän rataantutustumisen jälkeen ensimmäisinä koirakkoina.
Päivitys 10.6. Koska koirakot tutustuvat samaanaikaan mutta kolmessa eri ryhmässä, niin
kyseinen sääntö ei päde näissä kisoissa.
MM-kisojen käytännön mukaisesti koirakolla on rajattu aika (15s) aloittaa suorituksensa sen
jälkeen, kun tuomari on antanut lähtöluvan. Kun 15s on kulunut, aika lähtee automaattisesti
juoksemaan.
Rataan tutustumisissa saa olla vain kyseessä olevan tutustumisryhmän koirien ohjaajat.
Rataantutustumisissa on kilpailijalla oltava ehdottomasti siihen tutustumisryhmään kuuluvan
koiran numeroliivi yllään siten, että numero on selkeästi näkyvissä.
Kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden ei kilpailupäivien aikana ole lupa käyttää muita kuin
järjestäjän kilpailupaikalle antamia lämmittelyesteitä ja kilpailussa käytettäviä esteitä. Omien
harjoituskuvioiden rakentaminen lämmittelyesteistä on ehdottomasti kielletty. Lämmittelyalueella
saa olla vain yksi koira kerrallaan ja maksimissaan kaksi (2) minuuttia.

Juoksuiset nartut
Juoksuiset nartut starttaavat omalla starttivuorollaan. Juoksuaikaiset narttukoirat eivät saa tulla
halliin muulloin kuin omalla vuorollaan ja niillä tulee käyttää juoksusuojaa hallissa. Juoksusuoja
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuisten narttujen hihnassa tulee olla punainen nauha
merkkinä juoksuajasta. Juoksunartuille ei kisaajien tarvitse varata omaa alustaa lähtöön. Ilmoita
juoksusta etukäteen koetoimitsijalle. Juoksuisille ei ole varattuna erillistä omaa tilaa. Lämmittely
tapahtuu samoilla alueilla kuin muiden, mutta juoksusuojaa on pidettävä lämmittelyssä.

Turistikoirat
Kilpailualueella olevien koirien on oltava todistettavasti Kennelliiton rokotusmääräysten
mukaisesti rokotettuja. Määräys koskee myös pentuja. Turistikoirat voivat tulla mukaan kisaalueelle mutta halliin
koiria ei saa tuoda. Tämä koskee myös kisakoiria omaa
suoritusvuoroa lukuunottamatta.

Hallin käyttöön liittyviä ohjeita
Hallin pohja on kumirouhetäytteinen tekonurmi. Tekonurmen vioittumisen ehkäisemiseksi
hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metalliset nastat tai piikit. Omia tuoleja ja penkkejä saa
tuoda halliin, muttei häkkejä tila-ahtauden vuoksi. Alueella on katsomoita. Paikkoja ei saa varata
ja varatut paikat tullaan poistamaan.
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota sekä hallin että koko kisa-alueen puhtauteen.
Huolehdithan, ettei koira pääse pissaamaan hallin sisälle, hallin seiniin, oviin tai heti ovien
pieliin. Jos pissa- tai kakkavahinko sattuu hallin sisälle, otathan yhteyttä toimistoon.
Jätössakko on 10 euroa.
Huomaa, että halli on savuton ja myös sähkötupakan polttaminen hallissa on kiellettyä.
Hallin piha-alueella tupakointi on sallittua vain siihen osoitetulla paikalla.
Kisa-alueen ulkokartta sekä hallin sisäkartta ovat nähtävissä myöhemmin arvokisasivustolla.

Päivätelttapaikat
Osallistujien päiväteltoille on rajoitetusti paikkoja hallin piha-alueella ja ne täytetään
saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että päivätelttojen alueelle jää kahden metrin
kulkuväylät. Seuraa kisajärjestäjien ohjeistusta telttojen sijoittelun suhteen. Kisa-alueella ei ole
yöllä vartiointia ja kisajärjestäjä ei vastaa kadonneista tavaroista. Varaa mukaasi rautaiset
teltanpidikkeet, koska maa on kovaa ja muoviset menevät rikki.

Ruokailu
Kisapaikalla on buffetti ja saatavana on erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia. Myös lounasta
on tarjolla. Korttimaksu on mahdollinen.

Lähellä sijaitsevia kauppoja yms.




Citymarket Ravattula: Reivikatu. n. 7km (apteekki, auki la 10-17, su suljettu ja Otto)
Kebabravintola Broadway, Loukinaistentie 21 avoinna klo 11-20.
K-market Loukinainen, Nenämäentie 3, 21410, Vanhalinna. n.5km

Ensiapu, eläinlääkäri
Karsinnoissa on paikalla lääkärijohteinen ensiapu. Ota tarvittaessa yhteys toimistoon.
Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy, osoitteessa Purokatu 3, 21200 RAISIO
Päivystyspuhelin 0600 12444 (1,97 €/min + vpm) on toiminnassa kiireellisissä asioissa ympäri
vuorokauden, myös viikonloppuisin.

Koirien antidoping
Maajoukkueen karsintakilpailussa noudatetaan koirien osalta Kennelliiton antidopingsääntöä,
jonka mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen
lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Koiran karvapeitteen ja
kirsun käsittely väriaineilla sekä karvan käsittely aineilla, jotka vaikuttavat karvan laatuun tai
karvapeitteen muotoon on kiellettyä. Koiran

suorituskykyyn ennen koiratapahtumaa tai sen aikana ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan
minkään kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla. Koirasta otetuista veri-,
virtsa-, karva- tai muista näytteistä ei koiratapahtuman aikana saa löytyä lainkaan elimistöön
kuulumattomia lääkeainejäämiä (nollaraja).

Ihmisten antidoping
Ohjaaja ei saa osallistua kilpailuun kielletyn aineen vaikutuksen alaisena.
Maajoukkueenkarsintakilpailussa noudatetaan voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta
ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Tiedot kielletyistä dopingaineista ja menetelmistälöytyvät ADT:n vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet
urheilussa”. Lisätietoja https://www.suek.fi/

Maajoukkueeseen valitut:
Maajoukkueeseen valituilta tarvitaan kennelliiton jäsennumero sekä kopio koiran
rekisteritodistuksesta. Toivoisimme, että nämä kopiot olisivat mahdollisimman monella mukana
jo kilpailupaikalla.

Talkooväkeä tapahtumaan:
Tapahtuman läpiviemiseksi tarvitsemme vielä runsaasti vapaaehtoisia. Mikäli kepoilet tai tunnet
jonkun joka haluaisi tulla talkoilemaan hyvän asian puolesta: talkooilmoittautuminen tai viestiä
maria.lepanhaara@gmail.com
Karsintojen Facebook tapahtuma löytyy täältä: https://www.facebook.com/events/2294544630813142/

Karsintakisan yhteystiedot
Vastaavat koetoimitsijat:
Maria Lepänhaara
maria.lepanhaara@gmail.com
p. 041-4584662
Anri Saarinen
p. 0500-956 534
Suomen Agilityliiton kanssa yhteistyössä:

