LAKEUDEN AGILITYURHEILIJAT RY Korona-ajan kilpailuohjeistus 2022

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt:
Lue kisakirje ennen kisapäivää huolelllisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita!
• Tule kilpailuihin vain täysin terveenä!
• Käytä maskia aina hallissa ja rataantutustumisessa ja muista turvavälit.
• Anna tilaa ovilla ja huomioi kanssakulkijat!
• Tule kilpailupaikalle vain omien luokkiesi ajaksi.
• Ylimääräistä oleskelua hallissa on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan vältettävä.
• AVIn ohjeistuksen mukaisesti sisällä hallissa saavat olla vain kilpailijat, joilla on lisenssi. Valitettavasti
kuskit ja seuralaiset eivät saa oleskella hallissa.
• Koirien häkit saa sijoittaa halliin, muista turvavälit ja tule paikalle vain omien luokkiesi ajaksi.
• Kilpailualueella on saatavilla desinfiointiainetta ja saippuaa.
• Käsienpesupaikat löydät molemmista WC-tiloista.
• Ota muut kisaajat huomioon myös parkkialueella ja huolehdi turvaväleistä.
• Kahviossa on tarjolla kuumaa ja kylmää juotavaa sekä suolaista ja makeaa syötävää. Maksu
korttipäätteellä.

Toiminta kilpailupaikalla:
Ilmoittautuminen ja aikataulut:
• Rokotukset tarkastetaan pistokokein.
• Mikäli ilmoittautumisessa muodostuu jonoja, noudata turvavälejä.
• Kilpailunumeroita ei käytetä.
• Kilpailuluokat aloitetaan aina aikataulukirjeessä punaisella ilmoitettuna aikana, josta kokoluokat
jatkavat aina, kun edellinen kokoluokka on valmis ja rata muutettu. Punaisella merkittyjä aikoja ei
aikaisteta.
• Tule paikalle vain oman kisasi ajaksi!
Koirien mittaaminen:
• Vain kilpailuun osallistuvat koirat mitataan.
• Mittaukseen tulevat koirat täytyy ilmoittaa etukäteen Kitusta, Lagun sivuilta ja
Lagun fb-tapahtumasta löytyvällä lomakkeella.
• Kilpailukirjoja on paikan päällä myynnissä hintaan 4€/kpl. Maksu kortilla.
• Mittaukset suoritetaan ennen ykkösluokan alkua.

Rataantutustuminen:
• Rataantutustuminen suoritetaan ennalta määritellyissä ryhmissä.
• Rata-alueelle kuljetaan lähtöalueen kautta.
• Rata-alueelta poistutaan maalialueen kautta.

Palkintojenjako ja kilpailukirjojen luovutus:
• Erillistä palkintojenjakoa ei ole. Palkinnot saa hakea palkintopöydältä, ja lahjakortit laitetaan
kilpailukirjan väliin.
• Kilpailukirjan voit noutaa starttiesi jälkeen ilmoittautumispisteestä.
Luokkanousut ja kisapäivän aikana tapahtuvat poisjäännit:
• Luokkanousuista ja kilpailupäivän aikana tapahtuvista poisjäänneistä ilmoitetaan ylitoimitsijalle.
Poisjäännit kilpailusta:
• Poisjäänti tulee ilmoittaa etukäteen ylitoimitsijalle.
• Koronaan viittaavista oireista johtuva poissaolo oikeuttaa rahojen palautukseen.
• Selvitys poisjäännistä tulee toimittaa rahastonhoitajalle viikon kuluessa
kilpailupäivästä. Selvitys tehdään tämän linkin lomakkeella. Lähetä tarvittavat liitteet
osoitteeseen rahastonhoitaja@lagu.fi .

Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, Suomen Agilityliitto, Palveluskoiraliitto, Lakeuden Agilityurheilijat ry, kilpailun toimihenkilöt
tai tuomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Mikäli sairastut tai saat koronaan sopivia oireita kilpailupäivän jälkeen, ole yhteydessä koronaneuvontaan
ja ilmoita sairastumisesta myös kilpailun ylitoimitsijalle.
Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Jokainen kilpailija sitoutuu
noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa
tilaisuudesta ko. henkilö.

Pidäthän omalla toiminnallasi huolta, että kisoja voidaan järjestää jatkossakin.

