Tervetuloa Lägin syyskuun Ässäkisoihin 19.-20.9.2020!
Kisat järjestetään Lägi-Areenalla osoitteessa Pysäkkitie 5, Lohja.
Lauantaina on kolme agilityrataa ja sunnuntaina kolme hyppyrataa, tuomareina saksalainen
Stefanie Semkat sekä Seppo Savikko.
Lähtöluettelo julkaistaan nettisivuillamme viimeistään pari päivää ennen kilpailuja, tulosta se
tarvittaessa mukaasi. Ilmoittaudu vähintään 30 min ennen arvioitua rataantutustumista
(tarkista aikataulu tämän kirjeen lopusta). Huomioithan, että rataantutustuminen voidaan
aloittaa jo 30 min ilmoitettua aiemmin (ei koske päivän ensimmäistä rataantutustumista).
Juoksuiset nartut saavat kisaavat lähtöluettelon osoittamalla paikalla. Lähtö tapahtuu
kisajärjestäjän osoittaman maton päältä. Juoksuiset nartut saavat oleskella hallissa vain
omalla lähtövuorollaan, ja niiden hihnassa on pidettävä punaista nauhaa. Ilmoitathan
mahdollisesta juoksuisena kisaamisesta etukäteen tai viimeistään kisapaikalla
ilmoittautumispisteessä.
Muista ottaa mukaan:
-

tuloskirja
( = kilpailukirja sekä mahdollinen mittaustodistus kiinnitettynä kilpailukirjaan)
rokotustodistus (rokotukset tarkistetaan pistokokein)
koiran rekisteritodistus, mikäli kisaat ensimmäistä kertaa
mahdolliset lahjakortit ja Smartum-setelit

Smartumin liikunta- tai kulttuurisetelit luovutetaan ilmoittautumispisteeseen, jossa ne
merkitään käytetyiksi. Liikuntasetelillä tai lahjakortilla maksaminen ei poissaolotapauksessa
anna kilpailijalle erivapautta jättää osallistumismaksua maksamatta.
Kisaaja on velvollinen tarkistamaan sekä omat tuloksensa kisapaikalla tuloslistoista että
kisakirjan merkinnät (tulos, sijoitus, LUVA/OIVA/PAVA/SERT/SERT-H -merkinnät,
allekirjoitus). Muutospyynnöt on toimitettava järjestävälle seuralle yhden (1) viikon sisällä
kilpailun pitämisestä.
Poissaolot ja ilmoittautumismaksujen palauttaminen: mikäli sinulla tai taloudessasi on
koronavirukseen viittaavia oireita, et saa osallistua kilpailuun, ja ilmoittautumismaksusi
palautetaan ilman erillistä todistusta. Ilmoita poissaolostasi vastaavalle koetoimitsijalle
ennen luokkasi alkua ja lähetä palautushakemus rahastonhoitajalle määräaikaan mennessä.
Lääkärin-, juoksu- ym. ilmoittautumismaksun palautukseen oikeuttavat todistukset on
toimitettava su 27.9.2020 mennessä rahastonhoitajalle, myöhästyneitä hakemuksia ei
käsitellä. Lataa palautuslomake täältä: http://www.lagi.fi/?p=204 ja lähetä se todistuksineen
sähköpostitse: rahastonhoitaja@lagi.fi. Kaikista palautuksista vähennetään 2 €
käsittelykulut.
Ilmoita juoksuista ja poissaoloista vastaavalle koetoimitsijalle!
lauantaina Kristina Lehtomäki, kristina.lehtomaki@gmail.com, puh. 044 313 3112
sunnuntaina Tiina Sundholm, tiina.sundholm@gmail.com, puh. 044 071 0001

Lägi-Areena on lämmitetty sisähalli, jossa on tekonurmipohja ja
sisälämpötila vähintään +10 astetta. Rata-alue on aidattu umpinaisin
väliaidoin. Hallilla on WC-rakennus, johon tulee juokseva,
juomakelpoinen vesi.
Pidäthän huolta hallin ja sen ympäristön siisteydestä. Älä kaada vettä
halliin sisälle! Metallipiikkisiä kenkiä ei saa käyttää hallissa.
Hallissa on käytössä 10 € pissa- ja kakkavahinkosakko. Siivoa vahinko ja
suorita maksu pankkikortilla ilmoittautumispisteessä.
Hallin pihassa on paljon parkkitilaa, pysäköi silti tiiviisti. Pysäkkitien
toisella puolella olevaan pihaan EI saa pysäköidä.
Hallin ja kisapäivien poikkeusjärjestelyt:
-

koirien häkkejä ei saa tuoda halliin
suositus on, ettei yleisö oleskele hallissa

Numeroliivejä ei ole käytössä. Vain 0-tuloksen tehneiden koirien kilpailukirjat toimitetaan
toimiston takana oleviin laatikoihin - tuothan kisakirjan heti suorituksesi jälkeen! Valmiit
kisakirjat voi noutaa samalta pöydältä.
Palkintojenjako: erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä, ja palkitut koirakot voivat noutaa
palkintonsa palkintopisteestä, kun tulokset on vahvistettu.
Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan. Kennelliitto, SAGI, LÄGI, kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa
osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä
aiheutuvista vahingoista.

Tervetuloa ja menestystä kilpailuun!

Aikataulut

