Kiitos ilmoittautumisestasi
Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry:n järjestämään agility-kilpailuihin
14. – 15.5.2022
Tuomarina lauantaina sekä sunnutaina toimii Arto Laitinen
Kilpailupaikkana on P-HAU:n kenttä os. Lapekuja 7 (Sementtitie), 16320 Pennala (Orimattila)
Ilmoittaudu kisapaikalla puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Ensimmäistä rataa ei
aikaisteta (merkitty lihavoidulla aikataulussa), mutta seuraavien ratojen alkamisajat ovat
ohjeellisia ja radat alkavat välittömästi radan valmistuttua. Mitattavat koirat paikalle ja valmiina
mittaukseen lauantaina viimeistään klo 9:30.
Tulethan kisapaikalle terveenä. Mikäli ohjaaja tuntee pienempiäkin koronaan liittyviä oireita,
pyydämme olemaan osallistumatta kilpailuun. Palautamme kilpailumaksut kaikille, jotka tämän
vuoksi peruvat kilpailuun osallistumisensa. Ilmoitukset etukäteen sähköpostilla
pirjo.kilpi@dnainternet.net
Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä, vaan palkinnot tulee noutaa ilmopisteeltä tulosten
valmistuttua.
Ilmopiste toimii itsepalveluperiaatteella. Jätä kilpailukirjasi sille osoitettuun laatikkoon. Nouda
ilmopisteeltä oma numerolappusi, se on on samalla ilmoittautumisesi paikalla olosta ! Jos
maksat lahjakorteilla merkitse niihin oma nimesi sekä kilpailunumerosi. Kilpailijan vastuulla on
huolehtia siitä, että starttimaksut ovat hoidettu ennen kisaamista.
Lauantai

1A agi
1B agi
1C hr
2C hr
2B agi
2A agi

LUOKKA
XS, S , M, SL, L
XS, S , M, SL, L
XS, S , M, SL, L
XS, S , M, SL, L
XS, S , M, SL, L
XS, S , M, SL, L

KLO
10:00
10:55
11:50
12:40
13:25
14:10

KOIRIA
17
17
11

KLO
10:00
10:35
11:15
11:55
12:40
13:15

KOIRIA
17
12
19
18
19
18

11
14
13

Sunnuntai

3A agi
3A agi
3B agi
3B agi
3C hr
3C hr

LUOKKA
XS, S, M
SL,L
XS, S, M
SL,L
XS, S, M
SL,L

Muista ottaa mukaasi:
• kilpailukirja (voi ostaa myös kisapaikalta)!
• rokotustodistus
• koiran rekisteritodistus / omistajatodistus (x-rotu)
• mittaustodistus (jos on sellainen)
• agilitylisenssi tai lisenssin maksukuitti
• osallistumismaksukuitti tarvittaessa
Jos olet ilmoittanut maksavasi osallistumisen P-HAU:n lahjakorteilla tai liikunta-seteleillä,
muistathan ottaa ne mukaan.
Päivystävä eläinlääkäri on tavoitettavissa puhelinnumerosta 0600 392 121.
Kisapaikalla on vesipiste, josta saa juomavettä sekä lisäksi pienimuotoinen buffetti.
Kisapaikan läheisyydessä on tienvarsiopasteita, jotka opastavat kisapaikalle.
Maksupalautusta varten juoksutodistukset/lääkärintodistukset tili- ja yhteystietoineen kisapaikalle
tai osoitteeseen pirjo.kilpi@dnainternet.net
Ilmoitathan poisjäännistä mahdollisimman pian tekstiviestillä vastaavalle koetoimitsijalle.
Vastaava koetoimitsija:
lauantaina
sunnuntaina

Mira Ikonen puh. 040 554 5501
Sari Jokiranta puh. 050 4668382

Lähtölista tulostettavissa nettisivuiltamme http://www.p-hau.net

Tervetuloa ja onnea kilpailuun!

Kilpailuja sponsoroi:

Ajo-ohjeet ja Kartta:
Kilpailupaikkana on P-HAU:n oma kenttä, mikä sijaitsee Pennalan teollisuusalueella Lahti-Orimattila tien
(tie 167) varressa. Matkaa Pennalan teollisuusalueelle on n. viisi kilometriä Lahden moottoritien
eteläisestä liittymästä Renkomäestä (ABC-huoltoasema). Liittymä on tien vasemmalla puolella ja se on

opastettu "PENNALA I" teollisuusaluetta osoittavalla kyltillä. Tiilentieltä käännytään vasemmalle
Lapekujalle, joka kaartuu oikealle nousten mäelle. Kenttä ja halli ovat tien päässä.

