Tervetuloa agilitykisoihin
Nokialle sunnuntaina 8.-9.9.2018!
Kiitos ilmoittautumisestasi agilitykisoihimme.
Viikonlopun tuomarina toimii Anne Viitanen
Ylitoimitsijat:
Lauantaina Linda Välkkilä 044-3333932
Sunnuntaina Eeva Tervo 050-3677230
Luokkajärjestys on lauantaina 1(XS-S-M-SL-L)ABC – 3(SL-L)CBA, sunnuntaina 2 (XS-S-M-SL-L) ABC3(XS-S-M)CBA
Kaikki C-radat ovat hyppyratoja.
Kilpailu järjestetään Nokian Palveluskoiraharrastajien majalla osoitteessa Konstintie 20, Nokia.
Kilpailualustana on hiekkapohjainen ulkokenttä.
Ajo-ohjeet löytyvät verkkosivuilta sekä tämän kirjeen lopusta.
Saavuthan paikalle viimeistään 30 minuuttia ennen luokkasi alkua, ensimmäistä kertaa kisatessasi
on hyvä saapua paikalle 45 minuuttia etukäteen.

Ensimmäistä kertaa kisaavat koirat mitataan, jos ei ole virallista mittaustodistusta.
Ilmoitathan mittaustarpeesta etukäteen npkhagility@gmail.com, jotta paperihommat voidaan
tehdä etukäteen
Lähtölistat julkaistaan viimeistään torstaina osoitteessa www.npkh.fi
Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-säännöt SKL:n ohjeiden mukaan. Ajankohtaisinta tietoa
osoitteessa www.kennelliitto.fi. Ohjaajalla täytyy olla agility -kilpailulisenssi lunastettuna (A tai B).
Kilpailijoiden käytössä on WC. Huomaathan, että majan vesi ei sovellu talousvedeksi, joten varaa
omaa vettä mukaan. Majan lähimaastossa on nähty toisinaan kyitä, joten ole tarkkana koiraa
ulkoiluttaessasi. Kisojen parkkialue toimii koirien koulutuskenttänä muina aikoina, joten
huolehdithan että alue jää siistiksi. Kakkapusseja löydät ilmoittautumispisteestä.
Tiedustelut, poisjäänti-ilmoitukset ja luokanvaihdot ennen kisapäivää mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen npkhagility@gmail.com. Kisapäivänä ainoastaan puhelimitse/tekstiviestillä
ylitoimitsijoiden numeroihin.
Kaikkiin luokkiin on mahdollista osallistua juoksuisella nartulla, juoksunartun tulee käyttää
nartunsuojaa kilpailualueen ulkopuolella ja sen talutushihnaan tulee kiinnittää punainen nauha
merkkinä juoksusta. Lähtöjen ripeyttämiseksi nartunsuoja tulee poistaa jo lähtökarsinassa, josta
löytyvään ämpäriin voit laittaa suojan, se siirtyy odottamaan maaliin. Kerrothan koiran juoksusta
ilmoittautumispisteessä. Mikäli haluat perua koiran osallistumisen, kiimasta on toimitettava kahden
yli 18-vuotiaan henkilön allekirjoittama todistus, jossa vahvistetaan kiiman ajoittuminen
kilpailupäivälle, sekä ilmoitetaan pankkitilin numero, johon rahat voidaan palauttaa. Sairastumisesta
tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärintodistus.

Todistus tulee lähettää järjestäjälle viimeistään 14.9.2018 joko sähköpostitse npkhagility@gmail.com
tai postitse osoitteeseen Hanna Hiltunen, Suutarinkatu 27 A4, 33700 Tampere.

Aikataulu
Rataantutustumisajat ovat arvioituja, myös aikaisempi ajoitus (maksimissaan 30 min mahdollinen)
joten olethan ajoissa kisapaikalla!

Kisanumerot ovat laminoituja ja ne tulee palauttaa!

Kisapaikalla toimii kahvio, josta kisaajat voivat ostaa virvokkeita sekä
purtavaa. Maksu käteisellä / kortilla

Menossa mukana

Ajo-ohjeita
Helsingistä / Jyväskylästä / Tampereelta / Ylöjärveltä päin tulijat
Rajasalmen sillan jälkeen poistu moottoritieltä “Nokia”



Ollessasi tiellä 12, seuraa Kylpylähotelli Edenin kylttiä.
Vaihtoehtoreitti 1, käänny Nokian virtainsillan jälkeen “Vihola” oikealle, muutama
kymmenmetri ja tulee T-risteys, käänny vasemmalle “Kauppakeskus”. Aja
suoraan kunnes tulet liikennevaloihin, käänny valoista oikealle “Keskusta”. Aja
suoraan ja saavut liikenneympyrään.



Vaihtoehtoreitti 2, aja Nokian virtainsillan jälkeen edelleen suoraan ja pian
oikealle puolellesi jää Citymarket. Citymarketin jälkeen parisataa metriä ja tulee
tiukka oikealle käännös (heti Neste huoltoaseman jälkeen) Nokia ja sairaalan
merkki, aja tie alas kunnes saavut liikennevaloihin. Käänny liikennevaloissa
vasemmalle. Aja suoraan kunnes saavut liikenneympyrään.



Liikenneympyrässä ota toinen kaista ja seuraa “River Golf”-viittaa /
Taivalkunnantie. Saavut Taivalkunnantielle, aja suoraan n. 6km jolloin golf kenttä
jää vasemmalle puolellesi, aja edelleen suoraan 3km. 2,5km kohdalla tie
muuttuu hiekkatieksi aja ylämäki ja mäen huipulla on NPKH kyltti, käänny
vasemmalle ja aja muutama kymmenmetri ja saavut suoraan NPKH:n
parkkialueelle, ja näet kentän edessäsi.

HUOM! Jotkin GPS laitteet saattavat Turuntiellä ollessasi pyytää ajamaan näiden
ohjeiden vastaisesti pidemmälle Turuntielle, teitä on ainakin kaksi (joissakin laitteissa
kolme) joihin useammat GPS laitteet ohjeistavat. Toisessa näistä teistä ei ole läpikulkua
(menee suoraan yksityisasunnon pihaan) ja toinen vaihtoehto on pieni ja kapea hiekkatie
”Teernijärventie”, joka on huonossa kunnossa.

Porista päin tulijat
Murhasaaren sillan jälkeen n. 5 km tulee Nokia kyltti, käänny oikealle kyltin mukaisesti.




Aja suoraan T-risteykseen saakka, käänny vasemmalle “Nokia”. Jatka suoraan.
Ensimmäisistä liikennevaloista käänny oikealle. Jatka suoraan kunnes saavut
liikennevaloihin ja käänny oikealle. Aja suoraan kunnes saavut liikenneympyrään.
Liikenneympyrässä ota ensimmäinen kaista ja seuraa “River Golf”-viittaa /
Taivalkunnantie. Saavut Taivalkunnantielle, aja suoraan n. 6km jolloin golf kenttä
jää vasemmalle puolellesi, aja edelleen suoraan 3km. 2,5km kohdalla tie
muuttuu hiekkatieksi aja ylämäki ja mäen huipulla on NPKH kyltti, käänny
vasemmalle ja aja muutama kymmenmetri ja saavut suoraan NPKH:n
parkkialueelle, ja näet kentän edessäsi.

Turusta päin tulijat




Vaihtoehto 1:
o Käänny vasemmalle “Sarkola“, pysy Sarkolantiellä, tie muuttuu n.
1km päästä hiekkatieksi. Pysy hiekkatiellä 9 km ajan. Muutamaa
kilometriä ennen NPKH:n majaa on kyltti “NPKH” aja edelleen
suoraan kunnes saavut Konstintien päähän jossa jälleen kyltti NPKH
ja käänny oikealle. Aja muutama kymmenmetriä ja saavut suoraan
NPKH:n parkkialueelle ja näet kentän edessäsi.
Vaihtoehtoreitti 2.
o Käänny Nokia “Sairaalan merkki” oikealle, tienpäässä käänny
vasemmalle, aja suoraan liikennevaloista.
o Liikenneympyrässä ota toinen kaista ja seuraa “River Golf” viitta /
Taivalkunnantie. Saavut Taivalkunnantielle, aja suoraan n. 6km
jolloin golf kenttä jää vasemmalle puolellesi, aja edelleen suoraan
3km. 2,5km kohdalla tie muuttuu hiekkatieksi aja ylämäki ja mäen
huipulla on NPKH kyltti, käänny vasemmalle ja aja muutama
kymmenmetri ja saavut suoraan NPKH:n parkkialueelle, ja näet
kentän edessäsi.

HUOM! Jotkin GPS laitteet saattavat Turuntiellä ollessasi pyytää kääntymään
vasemmalle metsikköön, teitä on ainakin kaksi joihin useammat GPS laitteet
ohjeistavat. Toinen näistä teistä ei ole läpikulku (menee suoraan yksityisasunnon
pihaan) ja toinen vaihtoehto on pieni ja kapea hiekkatie ”Teernijärventie, joka on
huonossa kunnossa.

