
Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry

Epäviralliset agilitykilpailut

P-HAU järjestää epävirallisia agilitykilpailuja aidatulla kivituhkapohjaisella kentällä Pennalassa.

Ajo-ohjeet kilpailupaikalle löydät P-HAU:n sivuilta.

Kilpailut ovat iltakisoja ja ne alkavat mölliluokalla klo 18. Kilpailevien radat alkavat
aikaisintaan kello 19.

Radat tuomaroidaan virallisten sääntöjen mukaan.

Koirakko voi sijoittua kilpailussa vain omassa tasoluokassaan. Sijoituksissa otetaan
huomioon koirakon paras tulos.

Virallisissa kilpailuissa startanneet koirat voivat osallistua mölliradalle, mutta eivät sijoittua.

Palkinnot jaetaan kolmessa kokoluokassa: yhdistetyt pikkuminit + minit, medit ja
yhdistetyt pikkumaksit + maksit. Kolme parasta koirakkoa palkitaan.

Juoksuiset nartut saavat osallistua. Juoksuisella nartulla tulee olla juoksuhousut jalassa
kilpailualueella muuten kuin radalla. Ilmoitathan koirasi juoksusta ennakkoilmoittautumisen
yhteydessä tai viimeistään kilpailupaikalle tullessasi.

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Rokotukset
tarkastetaan pistokokein, joten varaudu esittämään koirasi rokotustodistus.

Ilmoittautuminen
Koirakko voi startata yhteensä kolme kertaa.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan ennakkoon. Kilpailupaikalla ei ole erillistä ilmoittautumista.

Osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa.

Osallistumismaksut

6 eur / startti

2 eur / lähtötreeni (saa suorittaa korkeintaan 3 estettä)

Maksuvaihtoehdot

1. Maksu tilille
Saaja: Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry
Tilinumero: FI98 5308 0720 1620 05
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2. Mobile Pay
Saaja: Mira Ikonen | 040 554 5501
Kommentti: Episten päivämäärä + ohjaajan ja koiran nimi

Ilmoittautuminen vahvistetaan kun olet toimittanut maksutositteen järjestäjälle
pyydetyllä tavalla.

Kilpailuluokat

Kokoluokat

Kaikki koirakot kilpailevat oman virallisen tai oletetun virallisen säkäluokkansa mukaisilla
hyppykorkeuksilla. Palkinnot jaetaan kolmessa kokoluokassa: yhdistetyt pikkuminit + minit,
medit ja yhdistetyt pikkumaksit + maksit.

Tasoluokat

Kilpailuissa on kaksi tasoluokkaa: möllit ja kilpailevat. Koirakko voi sijoittua ainoastaan omassa
tasoluokassaan.

Möllit

Ikäraja 12 kuukautta

Rata koostuu putkista ja hyppyesteistä (aita, pituus, muuri, EI rengas). Mölliradalla koiran saa
palkata lähtöön ja heti viimeisen hypyn jälkeen. Kesken radan palkkaaminen aiheuttaa
hylkäyksen.

Mölliluokassa hyppykorkeudet ovat 5 cm alle alimman virallisen hyppykorkeuden:

● pikkuminit 5
● minit 15
● medit 25
● pikkumaksit 35
● maksit 45

Kilpailevat

Ikäraja 18 kuukautta

Kilpailevien rata on 1-2 luokan tasoinen agilityrata, jolla voidaan käyttää kaikkia virallisia
agilityesteitä.


