
 

 

 

Agilitykilpailut  

29.-30.6.2019 
 
Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa Active Dogs ry:n 
järjestämiin agilitykilpailuihin 29.-30.6.2019. Kilpailut tuomaroivat 
Marja Lahikainen ja Jouni Kautto.  
 
Viikonloppuna kilpaillaan Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin 
mestaruuksista seuraavasti: 
 
Lauantaina 29.6. 
xS, S & M -luokkien joukkuepiirinmestaruudet  
xS, S & M -luokkien yksilöpiirinmestaruudet 3-luokkien A- ja B-kisojen 
yhteistuloksen perusteella 
 
Sunnuntaina 30.6. 
Nuorisopiirinmestaruudet 2-luokan B-kisan (agilityrata) yhteydessä 
sL & L -luokkien joukkuepiirinmestaruudet  
sL & L -luokkien yksilöpiirinmestaruudet 3-luokkien A- ja B-kisojen 
yhteistuloksen perusteella 
 
Kilpailupaikkana toimii Virpiniemen jalkapallokenttä, jossa pohjana 
kumirouhetäytteinen tekonurmi. Kilpailupaikan osoite on 
Hiihtomajantie, Haukipudas. Aivan kentän vierestä löytyy loistavat 
ulkoilumaastot. 
 
Karttalinkki:  
https://www.google.fi/maps/place/Virpiniemen+pallokentt%C3%A4/@65.1
346025,25.2475908,487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46802f6ae1c26c1
7:0xd27084cdb1d1003!8m2!3d65.1346003!4d25.2497796  

 
Jotta kilpailu sujuisi joutuisasti, saavu lähtöpaikalle ajoissa ja noudata 
kokoonkutsujan ohjeita lähtökarsinoihin ja radalle siirtymisestä. 
 
Kisakenttä rajataan matalilla lauta-aidoilla. Lähtö- ja maalialue on  
aidattu umpinaisilla metrin korkuisilla aidoilla. 
 
Päivätelttoja saa pystyttää kentän viereiselle nurmialueelle.  
 
Ilmoittautumispiste aukeaa molempina päivinä klo 9:00. Voit 
ilmoittautua jo lauantaina sunnuntain kisoihin. Ilmoittaudu 
viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. 
 
Yksilöpiirinmestaruuskilpailuun osallistuvia pyydämme 
mainitsemaan ilmoittautumispisteessä osallistumisoikeudestaan 
piirinmestaruuskilpailuun. Sääntöjen mukaan piirinmestaruudesta 
saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen 
ilmoittautumispäivä) kennelpiirin alueella vakituisesti asuvan 
omistajan koira riippumatta omistajan/ohjaajan edustaman 
yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen 
omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira on pääasiassa 

https://www.google.fi/maps/place/Virpiniemen+pallokentt%C3%A4/@65.1346025,25.2475908,487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46802f6ae1c26c17:0xd27084cdb1d1003!8m2!3d65.1346003!4d25.2497796
https://www.google.fi/maps/place/Virpiniemen+pallokentt%C3%A4/@65.1346025,25.2475908,487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46802f6ae1c26c17:0xd27084cdb1d1003!8m2!3d65.1346003!4d25.2497796
https://www.google.fi/maps/place/Virpiniemen+pallokentt%C3%A4/@65.1346025,25.2475908,487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46802f6ae1c26c17:0xd27084cdb1d1003!8m2!3d65.1346003!4d25.2497796


 

 

 
sijoitettu. Koira voi kilpailla kalenterivuosittain vain yhden 
kennelpiirin mestaruudesta.  
 
Nuorisopiirinmestaruuskilpailu käydään virallisen kilpailun 
kakkosluokkien (xS, S, M, sL, L) yhteydessä agilityradalla (B-kisa). 
Kilpailu on avoin kennelpiirin alueella vakituisesti asuville 
nuorisoharrastajille. Osallistumisoikeus on ensimmäistä kertaa sinä 
vuonna, kun kilpailija täyttää 8 vuotta ja viimeistä kertaa sinä vuonna, 
kun hän täyttää 18 vuotta. Myös nuorisopiirinmestaruuskilpailuun 
osallistuvia pyydämme mainitsemaan ilmoittautumispisteessä 
osallistumisoikeudestaan. 
 
Nuorisopiirinmestaruuskilpailuun voi ilmoittautua vielä 
kilpailupaikalla ennen kyseisen kokoluokan alkua viimeistään puoli 
tuntia ennen rataantutustumisen alkua. Näin tehtäessä 
kilpailusuoritukset tapahtuvat kyseisen kokoluokan viimeisenä, jollei 
koirakkoa ole ilmoitettu viralliseen kakkosluokan kilpailuun. Kilpailu 
on maksuton. Mikäli koira kuitenkin kilpailee kakkosluokassa ja 
osallistuu myös viralliseen kilpailuun, kilpailija maksaa virallisen 
kilpailun osallistumismaksun ja ilmoittautuu kilpailuun 
kilpailunjärjestäjän ilmoittamissa aikarajoissa. 
 
Koirien mittaus ilmoittautumispisteessä lauantaina n. klo 9:15-9:30 ja 
10:40-10:55. Kilpailukirjoja myynnissä hintaan 3 €/kpl. Mikäli koirasi 
kisaa ensimmäistä kertaa, saavu kisapaikalle viimeistään 45 min 
ennen luokkasi alkua ja täytä mittauspöytäkirja, mikäli koiraasi ei ole 
vielä mitattu.  
 
1- ja 2-luokassa voi nousta seuraavaan tasoluokkaan 3-8 
nollatuloksella. Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä ylempään 
luokkaan, niin laita siitä tieto kisakirjan väliin vaikka pienen lapun 
muodossa. 
 
Muista ottaa mukaasi kilpailukirja, rokotus- ja rekisteritodistukset 
sekä mittaustodistus. Valmistaudu esittämään kilpailulisenssi 
pyydettäessä. Koirien tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein. 
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen 
voimassaolopäivä. 
https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/rokotusmaaraykset-0  
   
Kilpailuun osallistuvan juoksuisen nartun tulee käyttää juoksusuojaa 
kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha 
merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen 
ajaksi. Ilmoitathan koirasi juoksusta ilmoittautumispisteessä. 
Juoksuiset nartut starttaavat kilpailunumeronsa mukaisilla paikoilla. 
 
Joukkuekisassa koirakot starttaavat kokoluokan sisällä kierros 
kerrallaan eli ensin starttaavat jokaisen joukkueen 1. koirakot, sitten 
2. koirakot jne.  
 
Palkintojenjako tapahtuu mahdollisimman pian kunkin tasoluokan 
viimeisen radan jälkeen.  

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/rokotusmaaraykset-0


 

 

 
 
Ravintolat ja kahviot 
Kisapaikan välittömässä läheisyydessä (n. 150 m kisakentältä) 
kilpailijoita palvelee kaksi kahvila-ravintolaa: 
 
Ravintola Spoon on avoinna joka päivä klo 8.00-22.00. Spoonissa 
lounas tarjoillaan la-su klo 11.30-16.00. Lauantaina tarjolla palapaistia 
ja sunnuntaina parmesaanibroileria. Molemmat ruoat ovat 
laktoosittomia ja gluteenittomia. Spoonista saat myös pikkusuolaista 
ja makeaa pieneen nälkään. HUOM! Kilpailijat saavat ravintolasta -
10% alennuksen (lukuun ottamatta alkoholia ja savukkeita) 
kilpailunumeroa näyttämällä! https://virpiniemigolf.fi/ravintola/  
 
Virpiniemen Syke tarjoaa aitoa paikan päällä valmistettua 
kotiruokaa: maukkaat lounaat ja grilliruoat, Tazza-kaakao, 
uunituoreet munkit ja muut leivonnaiset, virvoitusjuomat, suklaat, 
makeiset, kahvi, tee ja jäätelö. Avoinna pe 28.6. 12-20, la 29.6. klo 
9.30-20.00 ja su 30.6. klo 9.30-16.00. http://www.virpiniemensyke.fi/  
 
Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista, luokkanoususta 
tai poisjäännistä mahdollisimman pian vastaavalle koetoimitsijalle. 
Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairauden tai 
loukkaantumisen vuoksi, niin toimita juoksu- tai lääkärintodistus 
sähköpostilla pauliina.niemi@activedogs.net  8.7.2019 mennessä. 
Vain sähköpostilla tulleet todistukset huomioidaan. 
Kennelyskätapauksissa riittää kahden todistajan allekirjoittama 
todistus, koskee myös saman talouden muita koiria. Jos perheen 
koirilla on ollut yskää, niin perheen kaikkien koirien tulee noudattaa 
kahden viikon varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. 
 
Kilpailun lähtölistat julkaistaan to 27.6. osoitteessa 
www.activedogs.net  sekä kilpailupaikalla. Lähtölistoja ei ole jaossa 
kilpailupaikalla. 
 
Pidäthän huolta yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä: 

• Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan/merkkailla 
tekonurmelle. Jos vahinko tapahtuu, niin merkitse paikka ja 
ilmoita siivoustarpeesta välittömästi jollekin kilpailun 
toimihenkilöistä. 

• Älä anna koirasi merkkailla myöskään rakennuksien seiniin, 
portaisiin yms. 

• Koirien kakat on kerättävä kaikkialta.  

• Älä vie koiraasi lasten leikkipuistoon.  

• Tupakointi sallittu ainoastaan sille varatulla paikalla. 
 
Vastaavat koetoimitsijat:  
Lauantai  
1-lk ja joukkue (xS, S, M)  Erja Pohjolainen, 050 552 0699 
3-lk (XS,S,M)   Kati Korento, 050 336 6886 
 
Sunnuntai 
2-lk ja joukkue (sL, L)  Hennariikka Kangas, 040 742 3352 
3-lk (sL, L)  Janita Peura, 040 588 5853 
 

https://virpiniemigolf.fi/ravintola/
http://www.virpiniemensyke.fi/
mailto:pauliina.niemi@activedogs.net
http://www.activedogs.net/


 

 

 

 
Kisa-alueen kartta 

 

 
 
 

Tervetuloa! 
  



 

 

 

Aikataulu 
Kellonajat ovat rataantutustumisen alkamisaikoja. Aikatauluja ei aikaisteta. 
Kilpailut käydään kahdella kentällä siten, että kisan ollessa käynnissä rakennetaan seuraavaa rataa jo 
toisella kentällä. Kisat eivät kuitenkaan pyöri kahdella kentällä yhtä aikaa.  
 

LAUANTAI 29.6.       

         

KENTTÄ 1 (AGILITY)  KENTTÄ 2 (HYPPY) 

Marja Lahikainen  Jouni Kautto 

         

B 1-lk agility          

10:00 rataantutustuminen xS, S, M      

  xS1 2        

  S1 5        

  M1 9    A 1-lk hyppy     

10:35 rataantutustuminen sL & L  11:25 rataantutustuminen xS, S, M 

  sL1 11      xS1 2   

  L1 18      S1 7   

       M1 10   

     12:10 rataantutustuminen sL & L 

       sL1 10   

       L1 18   

     13:05 1-lk palkintojenjako 

13:15-14:00 TAUKO 

D joukkue agility *PiirM*      

14:00 rataantutustuminen xS & S      

  xS 3        

  S 6        

15:00 rataantutustuminen M      

  M 7    A 3-lk hyppy *PiirM* 

15:50 
joukkuekisan 
palkintojenjako  16:00 rataantutustuminen xS & S 

       xS3 6   

       S3 22   

B 3-lk agility *PiirM*  16:40 rataantutustuminen M 

17:15 rataantutustuminen xS & S    M3 27   

  xS3 6        

  S3 22        

18:00 rataantutustuminen M  C 3-lk hyppy     

  M3 28    18:40 rataantutustuminen xS & S 

       xS3 2   

       S3 13   

     19:10 rataantutustuminen M 

       M3 22   

     19:50 3-lk palkintojenjako 

 

  



 

 

 

 

 

SUNNUNTAI 30.6.       

         

KENTTÄ 1 (AGILITY)  KENTTÄ 2 (HYPPY) 

Jouni Kautto  Marja Lahikainen 

         

B 2-lk agility *Nuoriso PiirM*       

10:00 rataantutustuminen sL & L      

  L2 7        

  sL2 2        

10:25 
rataantutustuminen xS, S & 
M  A 2-lk hyppy     

  M2 6    10:50 rataantutustuminen sL & L 

  S2 3      L2 7   

  xS2 1      sL2 2   

     11:15 rataantutustuminen xS, S & M 

       M2 5   

       S2 4   

       xS2 0   

     11:50 2-lk palkintojenjako 

12:00-12:45 TAUKO 

D joukkue agility *PiirM*      

12:45 rataantutustuminen L      

  L 8        

13:30 rataantutustuminen sL      

  sL 6    A 3-lk hyppy *PiirM* 

14:20 
joukkuekisan 
palkintojenjako  14:30 rataantutustuminen L 

       L3 32   

     15:10 rataantutustuminen sL 

B 3-lk agility *PiirM*    sL3 10   

15:30 rataantutustuminen L      

  L3 35        

16:20 rataantutustuminen sL  C 3-lk hyppy     

  sL3 16    16:50 rataantutustuminen L 

       L3 28   

     17:25 rataantutustuminen sL 

       sL3 10   

     17:55 3-lk palkintojenjako 

 
 


