Tervetuloa koiratanssikisoihin Vantaalle lauantaina
3.2.2018 (HTM ja Freestyle)
Paikkana on Koirakeidas (neulahuopamattopohjainen Älydyyni) osoitteessa Vantaanpuistontie
29, Vantaa. Navigaattoriin kannattaa laittaa osoitteeksi Åbyntie. Halli on lämmin, n. + 20 C.
Kisapaikalla on kaksi vessaa ja erillinen vesipiste. Koirakeitaan Agilaguunin puolella on
viikonloppuna muuta toimintaa, joten annetaan toisille harjoittelurauha ja pysytään me
Älydyynin puolella. :) Häkkejä voi jättää eteiseen ja Koirakojun tiloihin.
Tuomareina kilpailussa toimivat Hannele Parviainen (vastaava), Hanna Maines ja Esther
Niemeijer (Alankomaat). Koetoimitsijana toimii Nadja Böckerman.
Mikäli estyt jostain syystä osallistumasta kisaan, ota yhteyttä mahdollisimman pian ja
viimeistään 2.2. klo 19. mennessä Anna Mäkinen, s-posti annaemmakinen@gmail.com.
Tämän jälkeen vain puhelimitse Nadja Böckerman 050 322 0389 (klo 22-08 vain tekstiviestit).
Ilmoittauduthan koepaikalla vähintään puoli tuntia ennen lajisi ja luokkasi arvioitua
alkamisaikaa. Hyvän kisafiiliksen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus,
rekisterikirja ja kilpailukirja. Jos sinulla ei vielä ole kilpailukirjaa, voit ostaa sen
ilmoittautumispisteestä (3€, varaa tasaraha). Mikäli hyödynsit ilmoittautumismaksussa
kisalahjakorttia, muista tuoda kisalahjakortti mukanasi kisapaikalle. Käytetyt lahjakortit
kerätään takaisin ilmoittautumisen yhteydessä.
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Juoksuaikainen narttu ei saa osallistua kisaan. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten
rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua palauteta. Muistathan myös antidopingsäännöt, niistä
tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton sivuilta. Uuden 1.1.2016 voimaan tulleen Kennelliiton
säännön mukaan, jos koiralta ei löydy tarkistuksessa tunnistusmerkintää, koira ei voi osallistua
kilpailuun.
Jos et ole vielä toimittanut esittelyä koirasta ja musiikkiasi, niin muistathan toimittaa
esittelyn
ja
musiikin
sähköisesti
MP3-tiedostona
s-postiin
annaemmakinen@gmail.com to 1.2. klo 12 mennessä. Musiikki taltioidaan etukäteen
tietokoneelle, josta se soitetaan.
Kilpailukehän koko on 10 x 15 metriä, ja kehä on kahdelta sivulta rajattu seinällä.
Toinen lyhyt ja toinen pitkä sivu (tuomarit) rajataan väliaidoilla ja agilitysiivekkeillä.
Kehässä on peili, joka peitetään kilpailun ajaksi.
Buffetti
Koepaikalla on buffetti, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista korvausta vastaan.
Varaathan käteistä buffettiostoja varten, buffetostoksiin pankkikorttimaksu ei käy.

Lajien arvioidut alkamisajat:
HTM ALO kehääntutustuminen
HTM AVO kehääntutustuminen
HTM VOI kehääntutustuminen
HTM palkintojen jako
RUOKATAUKO
FS ALO kehääntutustuminen
FS AVO kehääntutustuminen
FS VOI kehääntutustuminen
FS palkintojen jako

10:00 – 5 koirakkoa
11:00 – 5 koirakkoa
11:50 – 7 koirakkoa
12:55
13:25 – 10 koirakkoa
14:50 – 6 koirakkoa
15:50 – 3 koirakkoa
16:30

Lähtölista / esiintymisjärjestys on esillä kilpailupaikalla.
KuntoKojootti - kaikkea ihmisten ja koirien yhdessä
harrastamisen, urheilun ja hyvinvoinnin tukemiseen
KuntoKojootti on mukana sponsoroimassa kisoja ja on kisapaikalla
myymässä tuotteitaan. Valikoimissa mm. Back on Trackit koirille ja
ihmisille, erilaisia makupaloja ja leluja, Nutrolin -ravintoöljyt,
tokotarvikkeita ja välineitä valjakkourheiluun. Kisapaikalla on
mukana lähes kaikkia tuotteita mitä verkkokaupastakin löytyy.
Maksuvälineeksi käy sekä kortti että käteinen.
Koirakoju
Myös Koirakeitaan oma Koirakoju-myymälä (jossa mm. koirien irtokarkkihylly!) on auki kisojen
ajan. Koirakojusta löydät koulutusapuvälineet, pannat, namit, lelut, hyvinvointituotteet,
raakaruokaa ja paljon muuta. Maksuvälineeksi myös Koirakojulla käy sekä kortti että käteinen.
Ajo-ohjeet
Helsingistä päin: Aja E12 kohti Tamperetta. Nouse moottoritieltä exit 8 kohti Martinlaakso /
Vantaankoski ja käänny rampilta oikealle Martinkyläntielle. Aja liikenneympyrästä suoraan (exit
1) ja käänny heti seuraavasta tienhaarasta oikealle Vantaanpuistontielle. 1km kuluttua oikealla
on Åbyntie. Halli sijaitsee rakennuksen ylemmässä kerroksessa.
Turusta päin: Aja E18 kohti Helsinkiä. Nouse moottoritieltä Kehä III:lle kohti Kotkaa. N. 14,6km
jälkeen nouse Kehältä pois kohti Vantaankoskea ja käänny rampilta vasemmalle Sanomatielle.
Loivan oikean jälkeen tie sukeltaa Helsinki-Tampere -moottoritien ali. Aja liikenneympyrästä vasemmalle (exit 2) ja käänny heti seuraavasta tienhaarasta oikealle Vantaanpuistontielle. 1km
kuluttua oikealla on Åbyntie. Halli sijaitsee rakennuksen ylemmässä kerroksessa.
Hämeenlinnasta päin: Aja E12 kohti Helsinkiä. Nouse moottoritieltä kohti Keimolanporttia ja
käänny rampilta vasemmalle Keimolankaarteeseen. Käänny ensimmäisestä liikenneympyrästä
oikealle Vanhalle Hämeenlinnantielle ja jatka seuraavasta liikenneympyrästä suoraan pysyäksesi
Vanhalla Hämeenlinnantiellä. 2,3km jälkeen käänny vasemmalle Vantaanpuistontielle. 1km kuluttua oikealla on Åbyntie. Halli sijaitsee rakennuksen ylemmässä kerroksessa.
Pysäköinti
Parkkeerata saa viikonloppuisin lähes mihin vaan hallin alueelle, mutta EI kääntöympyrään!!!
Rakennuksen edustalle voi hyvin jättää auton, alakerran hallin edustalle ja autokorjaamon edustalle. Huomaathan, että pihaan tullessa oikeassa reunassa on pieni pätkä pysäköintikieltoa läheisen omakotitalon vuoksi.
Koepäivänä päivystää puhelinnumero 050 322 0389/Nadja Böckerman.
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kilpailuun!
Tahtitassut ry

