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EO-KARSINTAKILPAILU 18.–19.11.2017
Kiitämme ilmoittautumisestasi Pietarsaaressa la 18.11. ja su 19.11. järjestettäviin European Open
karsintakilpailuihin. Arvostelevina tuomareina toimivat Katarina Virkkala, Vesa Sivonen, Timo Teileri ja
Anders Virtanen. Tarkempi tuomarijako selviää aikataulusta. Johtavana ylituomarina toimii Kari Jalonen.

Kisapaikka:
Kilpailut pidetään keinotekonurmella maapohjahalli Telluksessa (osoite: Pietarinpuistikko 6, 68600
Pietarsaari). Hallin lämpötila on noin 14°.C. Kilpailukehiä tulee olemaan kaksi.
Järjestävä seura, JKF-PKS toivoo, että kaikki kilpailijat noudattavat Tellus-hallin sääntöjä. Näin voimme myös
tulevaisuudessa järjestää kilpailuja hallissa.
- Muistakaa että kisat pidetään yleisellä liikuntapaikalla, keskellä kaupunkia. Eli on todella tärkeätä,
että halli ja sen ympäristö pidetään siistinä. Siivoathan koirasi jätökset, sekä sisätiloissa, että ulkona.
- Ulkoiluta koirasi niin, ettei ”vahinkoja” satu hallissa. Mahdollisen ”vahingon” kuitenkin sattuessa
merkitse se värillisellä lapulla, jonka saat ilmoittautuessasi. Tämän avulla tiedämme tarkasti, missä
pitää siivota. Hallissa kiertää siivouspartio jonka voitte kutsua paikalle ja joka auttaa siivoamisessa.
- Koirien ulkoilutus onnistuu hallin takana mutta huomioikaa, että hallin vieressä sijaitsevalle
keinonurmikentälle ei saa mennä koirien kanssa.
- Koirien häkit sijoitetaan niille osoitetulle alueelle hallin juoksuradoilla. Alueen läheisyydessä on ovia
ulkoilualueelle. Juoksunartuille varataan oma alue.
- Tekonurmikentälle ei saa laittaa tuoleja joissa on teräviä jalkoja tai jalkojen alle on laitettava alustaa
suojaavia levyjä. Metallitappiset kengät eivät ole sallittuja.
- Tekonurmikentälle ei saa viedä ruokia/juomia
- Sosiaalitiloihin ei saa viedä koiria
Halliin pääsee vain kisaavat koirat. Mikäli mukananne on myös ei-kisaavia koiria, saatte ottaa ne
sisälle halliin. Ilmoittautuessanne saatte taluttimeen kiinnitettävän sinisen nauhan joka antaa luvan
liikkua hallissa. Mittaustilaisuuteen tuleville koirille on varattu oma alue hallissa johon on oma
sisäänkäynti. Mittaustilaisuuteen tulevat koirat eivät pääse kilpahalliin.
Tupakointi hallissa on kielletty.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumispiste avataan perjantaina klo 19:00–20:00, lauantaina klo 8:00 ja klo 15:30–17:00 sekä
sunnuntaina klo 8:30. Ota mukaan kilpailukirja, rekisteri- ja rokotustodistukset. Kilpailukirjat kerätään
normaalin kisan tapaan. Ilmoittautuessanne saatte taluttimeen kiinnitettävän sinisen nauhan joka antaa
luvan liikkua hallissa. Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, niin muista tuoda maksukuitti.
Valmistaudu todistamaan lisenssisi voimassaolo sitä pyydettäessä sekä antamaan lisenssinumerosi = sporttiid. Rokotukset, tunnistusmerkinnät ja antidoping-säännöt Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan.
Ajankohtaista tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.

Yleisiä ohjeita:
Lähtölistat julkaistaan osoitteessa http://jkf-agility.com/eo-uttagning-2018/?lang=fi ja ovat vain nähtävissä
kisapaikalla.
Kilpailijoilla on käytössä numeroliivit ja numeroliivin on oltava näkyvissä koirakon suorittaessa rataa
kilpakehässä. Numeroliivit palautetaan kilpailun jälkeen. Kadonneesta tai rikkoontuneesta liivistä peritään
kilpailijalta 20 euron maksu.
Kilpailu etenee noin 40 koiran ryhmissä. Kukin ryhmä starttaa ranking-sijoituksen mukaisessa käänteisessä
lähtöjärjestyksessä. Saman ohjaajan useampi koira on samassa lähtöryhmässä niin, että ohjaajalla on
vähintään 10 koirakkoa omien suoritustensa välissä. Viikonlopun viimeisessä startissa voidaan käyttää
pisteiden perusteella käännettyä lähtöjärjestystä.
Juoksunarttujen on käytettävä juoksusuojaa ja merkkinä juoksusta punaista nauhaa hihnassa koko ajan
hallissa olleessaan. Juoksusuojan saa poistaa vasta lähtöalueella ja se laitetaan takaisin maalialueella. Ilmoita
koirasi juoksusta ilmoittautumispisteessä. Näin muut kilpailijat osaavat huomioida asian. Omistaja voi
halutessaan ottaa mukaansa oman maton lähtöalueelle, muutoin käytetään järjestäjän mattoa. Juoksunartut
starttaavat omalla lähtövuorollaan.
Kaikissa osakilpailussa mitataan vähintään 10 parasta sellaista koiraa, joita ei ole aiemmin mitattu
kansainvälisissä arvokilpailuissa (MM, EO, JEO) tai aiemmissa osakilpailuissa. Päästäkseen joukkueeseen
koira tulee mitata siinä osakilpailussa, jossa on 10 parhaan mittaamattoman koiran joukossa.
Poisjäännit ilmoitetaan koetoimitsijalle: Jonna Väyrynen jonna.vayrynen@agilityliitto.fi
puhelin 040 533 9867 (tekstiviestillä riittää).
Kisamaksun palautukseen oikeutettavat todistukset tulee postittaa ositteeseen: Marica Kjötar-Virtanen,
Juutintie 33, 68600 Pietarsaari (viim. 27.11.2017). marica.kjotar-virtanen@multi.fi puhelin 050 306 6826.

Ajo-ohjeet ja pysäköinti:
osoite: Pietarinpuistikko 6, 68600 Pietarsaari
Etelästä E8 pitkin: Käännytte Pännäisissä Pietarsaaren suuntaan. Ajatte 8 km kunnes tulee risteys jossa
käännytte vasemmalle sataman, Alholman ja Fäbodan suuntaan (Länsiväylä). Ajatte Länsiväylää pitkin ja
toisissa liikennevaloissa käännytte oikealle Pietarinpuistikolle, Alholman ja keskustaan suuntaan. Tellushalli
löytyy parin korttelin päässä puistikon vasemmalla puolella.
Pohjoisesta E8 pitkin: Helpoin tapa löytää kisapaikalle on ohittaa ensimmäinen Pietarsaareen johtava liittymä
ja ajaa 4,4 km kunnes tulee seuraava liittymä Pietarsaareen. Tästä liittymästä käännytte oikealle Pietarsaaren
suuntaan. Sen jälkeen ajo-ohjeet ovat samat kuin etelästä E8 pitkin saapuville.
Idästä Jyväskylän suunnasta (tiet 13 – 747 – 68): Helpoin tapa löytää kisapaikalle on kääntyä Edsevössä E8:lle
Vaasan suuntaan ja ajaa 4,4 km jolloin vastaan tulee liittymä Pietarsaaren suuntaan. Sen jälkeen ajo-ohjeet
ovat samat kuin etelästä E8 pitkin saapuville.
Hallin eteen mahtuu rajoitettu määrä autoja. Hallin ohi kulkevan puistikon toisella puolella sijaitsee
ammattikoulu jonka pihalle saa pysäköidä. Otattehan kuitenkin huomioon, että autokorjaamon ovien edusta
on jätettävä vapaiksi. Suoraan hallin vieressä sijaitsevan urheilutalon / uimahallin eteen ei saa pysäköidä.
Katujen varret ovat käytettävissä pysäköimiseen, tämä koskee myös vinopysäköintiä urheilutalon /
uimahallin edessä.

Kisapaikka

Aikataulu:
Luokkaa ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aikaa. Kaikissa säkäluokissa ensimmäisten
rataantutustumisryhmien viisi viimeistä koirakkoa starttaavat vasta seuraavan rataantutustumisen jälkeen.
Kilpailu alkaa siis heti rataantutustumisen jälkeen ilman mitään taukoa edellisen rataantutustumisryhmän
viidellä viimeisellä koirakolla

Pietarsaaren EO-osakilpailun LAUANTAI 18.11.2017
KENTTÄ 1
Klo

Luokka

Numero

10:00 mini
1-30
10:35 mini
31-61
11:20 medi 71-108
12:05 medi 109-145
KENTTÄ 1
13:00 MEDI
13:30 medi 38 kpl
14:20 medi 37 kpl
15:30
17:00
KENTTÄ 1
Klo

Luokka

Numero

Agilityrata 1
Arvosteleva tuomari

Avustava tuomari

KENTTÄ 2
Klo

Luokka

Numero

Hyppyrata
Arvosteleva tuomari

Avustava tuomari

10:00 medi 71-108 Anders Virtanen
Katarina Virkkala
Vesa Sivonen
10:45 medi 109-145 Anders Virtanen
Katarina Virkkala
Vesa Sivonen
11:40 mini
Katarina Virkkala
Vesa Sivonen
1-30
Anders Virtanen
12:15 mini
Katarina Virkkala
Vesa Sivonen
31-61
Anders Virtanen
Agilityrata 2
KENTTÄ 2
Agilityrata 2
13:00 MINI
Finaaliradan rakennus
Finaaliradan rakennus
Vesa Sivonen
Katarina Virkkala 13:30 mini
30 kpl
Timo Teileri
Anders Virtanen
14:10
Vesa Sivonen
Katarina Virkkala
mini
31 kpl
Timo Teileri
Anders Virtanen
Palkintojenjako ja koirien mittaus
Kisapäivä päättyy
Pietarsaaren EO-osakilpailun SUNNUNTAI 19.11.2017
Agilityrata 1
KENTTÄ 2
Hyppyrata
Arvosteleva tuomari

Avustava tuomari

Klo

Luokka

Numero

10:00 maxi 184-216 Katarina Virkkala
10:20 maxi 151-183
Vesa Sivonen
10:35 maxi 217-249 Katarina Virkkala
10:55 maxi 184-216
Vesa Sivonen
11:15 maxi 151-183 Katarina Virkkala
11:35 maxi 217-249
Vesa Sivonen
KENTTÄ 1
Agilityrata 2
12:00 MAXI
Finaaliradan rakennus
12:30 maxi 33 kpl
Vesa Sivonen
Katarina Virkkala
13:05 maxi 33 kpl
Vesa Sivonen
Katarina Virkkala
13:45 maxi 33 kpl
Vesa Sivonen
Katarina Virkkala
14:30
Palkintojenjako ja koirien mittaus
16:00
Kisapäivä päättyy

Arvosteleva tuomari

Avustava tuomari

Anders Virtanen
Anders Virtanen
Anders Virtanen

-

KIITOS yhteistyöstänne!

Buffé

Auki molempina päivinä

Buffetti

Öppet båda dagarna!

-

