TERVETULOA
AGIRÅKKIIN
6.-8.7.2018!
KISAPAIKKA

Joensuun Keskusurheilukenttä
Länsikatu 23, Joensuu
KARTTALINKKI
Ulkokenttä, jossa luonnonnurmi
Kisat käydään neljällä kentällä, joista kolmella yhtä aikaa,
kenttäjaottelu lopussa. Kentillä on väliaidat.

TUOMARIT

Katariina Virkkala
Vesa Sivonen
Anne Huittinen
Harri Huittinen
GAMES-tuomari: Sarah Mairs, Kanada

VASTAAVAT KOETOIMITSIJAT
PERJANTAI: Heidi Hirvasoja-Korkee, puh. 050 365 2869
LAUANTAI: Veera Pyy, puh. 0500 681 731
SUNNUNTAI: Saija Jänkävaara, puh. 045 329 7878
AVUSTAVA KAIKKINA PÄIVINÄ: Satu Kouki, puh. 050 304 8088
YHTEINEN SÄHKÖPOSTI: agirakki@gmail.com
Yhteydenotot sähköpostilla keskiviikkoon 4.7.2018 asti,
tämän jälkeen VAIN PUHELIMITSE.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA KISAAMASSA?
Jos tarvitset koirallesi mittauksen, ilmoita mittaustarpeesta mahdollisimman
pian Agiråkin nettisivuilta löytyvällä lomakkeella:
http://poks.nettilomake.fi/form/6285
Saavu paikalle viimeistään tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumistasi.
Kisakirjoja voi ostaa kisapaikalta hintaan 3 €/kpl.
YLEISET OHJEET
Ilmoita poissaolot ja luokkanousut välittömästi koetoimitsijalle. Lomakkeet
maksunpalautukseen löydät: https://agirakki.net/kilpailijoille/ Palautus viikon
kuluessa
Muista ottaa mukaasi rekisteri- ja rokotustodistukset ja kilpailukirja, sekä
pikkuluokissa kisaavat mittaustodistus. Muista myös kisamaksukuitti, jos et
ole ilmoittanut arkistointitunnusta ja/tai loppusummaa. Tarvittaessa tulee
myös todistaa lisenssin voimassaolo.
Koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja rokotettuja Suomen Kennelliiton
rokotussäännön mukaisesti. Muistathan antidopingsäännöt.
Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumistasi.
Ilmoittautumispisteestä saat kuoren, jossa on kaikki viikonlopun numerolaput,
eli jos kisaat useampana päivänä, yksi ilmoittautuminen riittää.
1- ja 2-luokissa kilpailevat: ilmoittakaa ilmoittautuessanne aiotteko nousta
luokkavaihtoon oikeuttavalla tuloksella seuraavaan tasoluokkaan.
Huomioithan, että eri tasoluokat kisaavat yhtä aikaa, joten
luokkanousutilanteessa emme voi olla varmoja ehditkö seuraavan tasoluokan
starttiin samana päivänä. Jos seuraavan tasoluokan kisa on jo ehtinyt alkaa,
voit jatkaa kisaamista samassa luokassa ne startit, joihin olet sille päivälle
ilmoittautunut ja seuraavana päivänä korkata seuraavan tasoluokan, tai saat
rahasi takaisin noista starteista joihin et pysty osallistumaan em. syystä.
Narttukoiran juoksusta on ilmoitettava ilmoittautuessa ja koiran hihnaan
kiinnitetään punainen nauha juoksun merkiksi. Koiran on myös pidettävä
juoksuhousuja kisa-alueella. Juoksunartuille on varattu oma lähtökarsina,
jossa juoksuhousut poistetaan ja suorituksen jälkeen palataan karsinaan
pukemaan housut.
Uudet säännöt löytyvät tiivistettynä osoitteesta: https://bit.ly/2KvDGul
Aikataulut ja lähtölistat ilmestyvät kotisivuille www.agirakki.net
ilmoittautumisajan päätyttyä. Aikataulu on viitteellinen, mutta
rataantutustumisia ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.

Pysäköintialue aukeaa perjantaina klo 10.
Palkinnot jaetaan kisapäivän päätteeksi, kun kaikki luokat on kisattu.
Alueelta löytyy wc-tilat ja lisäksi alueella on käytössä bajamajoja (ks. aluekuva
alta). Inva-wc löytyy viereisen Areenan tiloista.
Päiväteltat voi pystyttää kisa-alueen reunalle viheralueelle (ks. aluekuva
kisakirjeen lopusta). Teltat voi jättää paikalle yöksi omalla vastuulla. Paikalla
on yövartiointi. Kisa-alueella ja parkkipaikalla ei voi yöpyä.
Kisapaikalla on buffet, josta voi ostaa pientä purtavaa. Myös korttimaksu käy.
Paikalla on myös Leipäressin hiiligrilli.
Kisapaikalta löytyy myös matkapuhelinten latauspiste.
Tervetuloa råkkaamaan Joensuuhun!

KISOJA JÄRJESTÄMÄSSÄ

YHTEISTYÖSSÄ

ALUEKARTTA

Seuraavat yritykset ovat paikalla Agiråkissa:
Koirapalvelu Origo
Berra
HelsiTar
Autotalo Hartikainen ja JV-Varustelu
Lemmikkiruuat Tessu on paikalla perjantaina ja sunnuntaina
Leipäressi

MITÄ JA MITEN KISATAAN?
Huom! Aikataulu on alustava! Ilmoittautumisen päätyttyä lopullinen aikataulu julkaistaan
Agiråkin nettisivuilla www.agirakki.net, eli tässä taulukossa mainitut kisojen aloitusajat voivat
muuttua!
PERJANTAI
Kenttien aloitus

Kenttä 1
(klo 14.00)

Kenttä 2
(klo 14.30)

Kenttä 3
(klo 15.00)

Kenttä 4
(klo 16.00)

Tuomarit

Vesa Sivonen (3A)
Anne Huittinen (2A)

Katarina Virkkala

Harri Huittinen (2B)
Vesa Sivonen (1B)

Katarina Virkkala

Radat

3A
2A

3B

2B
1B

1A

Pelit

Snooker (kisa D)

LAUANTAI
Kenttien aloitus

Kenttä 1
(klo 10.30)

Kenttä 2
(klo 11.00)

Kenttä 3
(klo 9.30)

Kenttä 4
(klo 9.00)

Tuomarit

Katarina Virkkala

Anne Huittinen

Vesa Sivonen

Harri Huittinen

Radat

1D
3F

3D
2E
1F

2D
1E

3E
2F

Pelit

Gambler (kisa A)

SUNNUNTAI
Kenttien
aloitus

Kenttä 1
(klo 9.30

Kenttä 2
(klo 9.00)

Kenttä 3
(klo 8.00)

Kenttä 4
(klo 10.00)

Tuomarit

Vesa Sivonen

Harri Huittinen
(2G)
Anne Huittinen
(1H)

Anne Huittinen

Katarina Virkkala
Harri Huittinen (AVO-SM)

Radat

3H

1G
2H

3G

2G
1H

Finaalit

FAO
Snooker
(karsinta)
Gambler
(Finaali)

MITEN FINAALIIN?

SNOOKER SM
Kaikki mukaan ilmoittautuneet ovat mukana kisaamassa tittelistä. Kaikki tasoluokat kilpailevat
samassa kisassa. Snooker SM –titteli ratkeaa perjantaina. 10 parasta koirakkoa jokaisesta
säkäluokasta pääsee sunnuntain GAMES SM-kisaan.

GAMBLER SM
Kaikki mukaan ilmoittautuneet kisaavat tittelistä ja kaikki tasoluokat kilpailevat samassa kisassa.
Gambler SM –titteli jaetaan lauantaina. 10 parasta koirakkoa jokaisesta säkäluokasta pääsee
sunnuntain GAMES SM –kisaan.

GAMES SM
Perjantain Snooker- ja lauantain Gambler –kisojen 10 parasta koirakkoa jokaisesta säkäluokasta
pääsevät mukaan kilpailemaan Games SM –tittelistä. Karsinta tapahtuu Snooker-radalla ja finaaliin
pääsee korkeintaan 50 koirakkoa. Gambler toimii finaaliratana. Finaalikierros käydään
käänteisessä järjestyksessä karsintaradan tulosten perusteella.

HUOM! Peliluokkiin osallistuvat saavat ratapiirroksen etukäteen ilmoittautumispisteestä
samana päivänä.

AVOIN SM (FAO)
Viikonlopun jokaiselta radalta on mahdollisuus nousta tavoittelemaan Avointa
Suomenmestaruutta! 1- ja 2-luokissa finaaliin pääsee jokaisesta säkäluokasta aina kisan voittaja. 3luokassa finaaliin pääsee jokaisen kisan kolme parasta koirakkoa kaikista säkäluokista.
Finaalipaikka ei siirry tuloksissa seuraavalle, vaikka voittajalla/kolmen kärjellä olisi jo ennestään
finaalipaikka. Kilpailut käydään kussakin kokoluokassa, jos kokoluokan minimiosallistujamäärä, 30
koirakkoa, täyttyy. Mikäli koirakkomäärä ei täyty, jokainen finaaliin päässyt koirakko kisaa omassa
säkäluokassaan, mutta mineissä ja makseissa tulokset yhdistetään (=pikkuminit+minit ja
pikkumaksit+maksit).

YHTEISTYÖKUMPPANIT

