KILPAILUKIRJE
Kotkan Koiraystäväinseura ry
Tervetuloa Kotkan Koiraystäväinseuran järjestämiin agilitykilpailuihin lauantaina 19.09.2020
ja sunnuntaina 20.09.2020.

Kilpailupaikka: Kotkan Koiraystäväinseuran ry:n halli, Kiilatie 10, 48400 Kotka.
Hallin pohja on kivituhka. Hallin lämpötila likimain sama kuin sen hetkinen ulkolämpötila. Hallissa on
sisävessa ja pienimuotoinen buffetti, buffettiin on hyvä varata käteistä, mutta kortti ja lähimaksu käy myös.
Buffa myy vain “kioskiperiaatteella” ulos, turvavälien takaamiseksi. Kilpailupaikalla on myynnissä
kilpailukirjoja (3 €).

Ilmoittauduthan vähintään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisajankohtaa. Aikataulu on arvio ja
saattaa aikaistua, kuitenkin maksimissaan 30 minuuttia.
Varaa koirasi rokotustodistus, rekisterikirja (sekarotuiselta omistajatodistus), mittaustodistus sekä
kilpailukirjasi valmiiksi esille tullessasi ilmoittautumispisteeseen. 1 lk ja 2 lk jättävät lauantaina kilpailukirjansa
ilmoittautumisen yhteydessä. Sunnuntaina kilpailukirjoja EI KERÄTÄ, vaan puhtaan radan tehtyäsi tuot
kilpailukirjan pikinmiten toimiston edessä olevaan laatikkoon. Käytämme koronan vuoksi kertakäyttöisiä
numerolappuja ja niitä ei tarvi palauttaa.

Kilpailun yhteydessä mitataan vain ennakkoon mitattavaksi ilmoitetut koirat. Ennakkoon ilmoittautuneiden
koirien mittaus alkaa lauantaina klo 10:00.
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Muistathan myös
antidopingsäännöt.

Kilpailupäivänä päivystävän eläinlääkärin numero on 0600 144 99.
Tuomareina kilpailussa toimivat lauantaina Kari Jalonen  ja sunnuntaina Jessi Landen.
Vastaavana koetoimitsijana toimii lauantaina Mari Alajääski, puh. 0451348279.
Sunnuntaina vastaava koetoimitsijana on Matti Lampinen, puh. 0503475332.
Voit seurata kilpailuidemme tuloksia melko ajantasaisesti osoitteessa http://tolleri.net/tulospalvelu/
Ilmoitathan mahdollisista poisjäänneistä vastaavalle koetoimitsijalle tekstiviestillä. Palautukseen oikeutetut
kisoista pois jäävät voivat lähettää tilinumeronsa kisojen VKT:lle osoitteeseen kks.kilpailut@gmail.com
viimeistään 7 vrk kisojen päätyttyä.

Menestyksekästä kilpailupäivää!
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Koiria ulkoiluttaessa on hyvä suoda hallin lähellä oleville asukkailla kotirauha.

Asukkaiden kotirauhaa kiitos :)
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TIEDOTTEET 2020
“Syyskuussa saa järjestää myös yli 50 hengen tapahtumia,
kun niiden turvallisuus varmistetaan
Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50
hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun
tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan
noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020
antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston

periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen sisältyvä linjaus yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä
erityisjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

●

osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava
mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen

●

tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien
pitämisessä.

●

järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä
tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia
voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n
ohjeen mukaisesti.”
Kilpailupaikalla on käsienperusmahdollisuus, käsidesiä ja kasvomaskeja. Kasvomaskien
käyttö on suositeltavaa, jos ei etäisyyttä ei pysty pitämään.

TULETHAN KISOIHIN VAIN TERVEENÄ!

