Kotkan Koiraystäväin Seura ry

EPÄVIRALLISEN AGILITYKISAN JÄRJESTÄMISOHJE

Epäviralliset agilitykisat ovat yksi varainkeruumuoto Kotkankoiraystäväinseuran, jäljempänä KKS,
toiminnassa.
Epävirallisten agilitykisojen ajankohdasta päätetään agilitytoimikunnan kokouksissa ja niitä perinteisesti on
järjestetty viisi per vuosi eli jokainen treenipäivä vuorollaan ottaa vastuun kisojen järjestämisestä.
Toimikunnan kokouksessa valitaan joku, joka ottaa vastuun, että valmistelevat järjestelyt sujuvat aikataulun
mukaisesti.
ENNEN KISAA:
●
●
●
●
●
●

päätetään päivä ja kellonajat
päätetään tuomari
päätetään ratojen määrä ja luokat
päätetään kuka tekee mainoksen
päätetään kuka hoitaa mainoksen jakoa, jotta tulisi jaetuksi mahdollisimman monella foorumilla
hankitaan palkinnot – tähän voi käyttää suhteita ja koittaa saada palkinnot sponsorointina ja jos ei
tukijaa löydy niin palkintoihin voi käyttää maksimissaan 70 euroa – 3 radalla ja 3 kokoluokalla
tekee 27 kappaletta. Neljällä radalla ja kolmella kokoluokalla 36 kappaletta. Palkintojen määrä
pysyy kohtuullisena, kun pikkuminit ja pikkumaksi kisaavat yhdessä minien tai maksien kanssa,
kuitenkin niin että jokaisella olisi mahdollisuus harjoitella/kisata oman varsinaisen säkäluokkansa
alimmilla rimoilla.
o 50–60 (L), 40–50 (sL), 30–40 (M), 20–30 (S), 10–20 (xS)

●

hankitaan riittävästi henkilökuntaa, kuitenkin max 10 hlö
o tuomari/ratamestari (todennäköisesti sama)
o tuomarinsihteeri (t)
o ratahenkilöitä 4-5 varmistettava, että
o buffaan jotain pientä – ota yhteysbuffavastaavaa
o ajanottaja (t)
o ilmojen vastaanottajat
kahvinkeittejä/myyjä
tulostetaan ja leikataan tulosliuskoja valmiiksi
vaihtokassan tapahtumaan saa hallimestarilta noin viikkoa ennen
rahastaja uusintoja varten
varmistettava, että hallilla on kuppeja ja kahvimaitoa yms.

●
●
●
●
KISAPÄIVÄNÄ:
●
●
●
●
●
●
●

tullaan paikalle noin tuntia ennen ilmoitettua alku aikaa
siirretään välisermit ja lanataan tarvittaessa kenttää
rakennetaan rata
keitetään kahvit ja laitetaan tarjottavat esille
tsekataan vessat ennen tapahtumaan
vietetään mukava kisapäivä
siivotaan yhdessä halli tapahtuman jälkeen

Kotkan Koiraystäväin Seura ry
TIETOJA JÄRJESTELYJÄ JA MAINOSTA VARTEN
Paikka: KKS:n harjoitushalli Kiilatie 10, 48400 Kotka
Möllien ilmo alkaa 17.30, kisat 18:00
Kilpailevien ilmo 18.00 ja kisa aikaisintaan 18:30
Viikonloppuisin järjestettävien möllikisojen ajat sovittava tapauskohtaisesti, miten järjestävälle ryhmälle
parhaiten käy, mutta esim. 10.30, kisat 11.00 ja kisaajien ilmo 11.00 ja kisat aikaisintaan 11.30. Riippuu
toki ratojen määrästä.
Hinnat:
o
o
o
o

yksi startti 6 €
kaksi starttia 10 €
kolme starttia 15 €
uusinta 3 €

Kilpailupaikalla pienimuotoinen puffa.
Epävirallisten kisojen osallistumisohjeet:
Luokat: Möllit pikkumini, mini, medi, pikkumaksi, maksi (palkinnot voi jakaa kuitenkin ”pääluokittain”)
Kilpailevat pikkumini, mini, medi, pikkumaksi, maksi aikatasoituksin (palkinnot voi jakaa kuitenkin
”pääluokittain”).
Käytettävät rimakorkeudet on hyvä mainita.
Möllien radoilla ei ole keinua eikä keppejä, rengaskin on korkeintaan ensimmäisenä esteenä.
Möllit voivat osallistua kilpailevien ja kilpailevat möllien radoille, mutta kilpaileva koirakko ei voi sijoittua
mölliradalla.
Osallistumisoikeus möllit 12 kk ja kilpailevat 15 kk.
Juoksussa olevat nartut voivat osallistua kisoihin juoksuhousuissa.

KISOJEN JÄLKEEN:
●
●
●
●

Möllikisojen vastuuhenkilö laskee kassan yhdessä toisen henkilön kanssa ja tekee loppulaskelman
(tulot ja menot) tapahtumasta ja sopii rahastonhoitajan kanssa minne kassa toimitetaan.
Merkitään tunnit talkookirjaan
Siivotaan paikat
Tulokset nettiin ja kuvathan on aina kivoja, varsinkin jos on joku sponsoroimassa palkintoja, niin
vähintään palkintokuvia nettiin :)

Järjestämisohje astuu voimaan pp.kk.2019
Kotkan Koiraystäväin seuran hallitus
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