
 
 

Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa Active Dogs 
ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 2.-3.11.2019. 
Kilpailut tuomaroi Jan Sprij Hollannista.  
 
Kilpailupaikkana toimii OneMind Dogs Arena 
Haukiputaalla, osoitteessa Teollisuustie 1, 90830 
Haukipudas (G-rakennus). Hallin lämpötila on n.  
+15 astetta ja alustana on kumirouhetekonurmi. 
 
Koirien häkkejä saa sijoittaa hallissa ainoastaan niille 
varattuihin huoneisiin hallin ala- ja yläkerrassa. 
Kisakentän ulkopuolelle jäävä tekonurmialue jätetään 
vapaaksi koirien häkeistä kisakentälle kulkua ja yleisöä 
varten. Toivomme, ettei halliin tuoda ylimääräisiä 
turistikoiria.  
 
Ilmoittautumispiste aukeaa lauantaina klo 9:00 ja 
sunnuntaina klo 8:45. Voit ilmoittautua jo lauantaina 
sunnuntain kisoihin. Ilmoittaudu viimeistään puoli 
tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa.  
 
HUOM! Kilpailijoilla, joiden koira on mitattu ennen 
1.7.2019 tulee olla kilpailukirja, joka 
koostuu tuloskirjasta + voimassaolevasta 
mittaustodistuksesta. 1.7.2019 alkaen ei erillisiä 
mittaustodistuksia anneta, vaan mittaustulokset 
merkitään suoraan tuloskirjaan. 
 
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava 
tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti 
rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen 
Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2). 
Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia 
antidopingsääntöjä. 
 
Ensimmäistä kertaa kisaavien koirien mittaus 
Suomen Agilityliiton antaman Kokoluokan määritys -
toimintaohjeen mukaisesti ulkomaalainen tuomari 
”voi kerran määrittää koiran kilpailuluokan siihen 
yksittäiseen kilpailuun, mutta tätä ei lasketa 
mittaustulosprosessiin mukaan eikä määräaika 
käynnisty tästä mittauksesta. Mittaus kuitenkin 
merkitään kilpailukirjaan.” 
 
Mittaus on lauantaina 2.11. klo 9:30, tulethan paikalle 
ajoissa. 
 
Mittauksessa määritetään koiran kilpailuluokka tähän 
yksittäiseen kilpailuun ensimmäistä kertaa kisaaville 
koirille, joilla ei ole vielä yhtään mittaustulosta. Muita 
mittauksia ei suoriteta. Ilmoittautumispisteestä voi 
ostaa kilpailukirjan ennen mittausta (3 euroa). 

 
Koirat, jotka kisaavat ensimmäistä kertaa ja joita ei 
ole vielä mitattu aiemmin, tulee ilmoittautua 
mittaukseen keskiviikkoon 30.10. mennessä 
lauantaikisapäivän vastaavalle koetoimitsijalle Erja 
Pohjolaiselle osoitteeseen 
erja.pohjolainen@activedogs.net 
 
Luokkanousut 
Uusien sääntöjen mukaan 1- ja 2 -luokassa voi nousta 
3-8 nollatuloksella. Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä 
ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kisakirjan 
väliin vaikka pienen lapun muodossa. 
   
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. 
 
Palkintojenjako tapahtuu jokaisen radan jälkeen juuri 
ennen seuraavaa rataantutustumista. Tasoluokan 
viimeisen radan palkinnot jaetaan mahdollisimman 
pian luokan päätyttyä.  
 
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 8.11.2019 mennessä. 
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 31.10. osoitteessa 
www.activedogs.net  sekä kilpailupaikalla. Lähtölistoja 
ei ole jaossa kilpailupaikalla. 
 
Noudatathan OneMind Dogs Arenan sääntöjä: 

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



 
 

 Älä anna koirasi merkkailla myöskään ulkona 
hallin seinille, oven pieliin tai 
naapurikiinteistöjen piha-alueille. 

 Koirien kakat on kerättävä kaikkialta. 
 Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty. 
 Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle.  
 Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen 

kanttiinissa tai jossain muualla kuin nurmella. 

 Tupakointi sallittu ainoastaan ulkona sille 
varatulla paikalla.  

 Koirat on pidettävä verryttelylenkeillä 
kytkettyinä.  

 
Vastaavat koetoimitsijat:  
Erja Pohjolainen, p. 050 552 0699 (LA) 
Hennariikka Kangas, p. 040 742 3352 (SU) 
 

 

 



 
 

 
Kellonajat ovat rataantutustumisen alkamisaikoja.  
Aikatauluja ei aikaisteta! 
 
Jotta kilpailu sujuisi joutuisasti, saavu lähtöpaikalle ajoissa ja 
noudata kokoonkutsujan ohjeita lähtökarsinoihin ja radalle 
siirtymisestä. 
 
Lauantai 2.11.  Sunnuntai 3.11. 
9:30 Koirien mittaus      
10:00 A (agi) xS1 0  9:30 A (agi) L2 9 
   S1 5     sL2 7 
   M1 8     M2 10 
   sL1 11     S2 5 
   L1 13     xS2 2 
11:25 palkintojenjako  10:40 palkintojenjako 
11:30 B (agi) xS1 0  10:45 B (agi) L2 12 
   S1 6     sL2 7 
   M1 11     M2 10 
   sL1 10     S2 6 
   L1 13     xS2 1 
13:05 palkintojenjako  12:05 palkintojenjako 
13:10 C (hyp) xS1 0  12:10 C (hyp) L2 10 
   S1 6     sL2 7 
   M1 11     M2 10 
   sL1 10     S2 4 
   L1 14     xS2 1 
14:30 palkintojenjako  13:10 palkintojenjako 

 TAUKO     TAUKO   
15:20 C (hyp) xS3 6  14:00 C (hyp) L3 29 
   S3 20     sL3 14 
   M3 15  15:15 palkintojenjako 
16:35 palkintojenjako  15:20 B (agi) L3 28 
16:40 B (agi) xS3 6     sL3 13 
   S3 21  16:35 palkintojenjako 
   M3 17  16:40 A (agi) L3 25 
18:00 palkintojenjako     sL3 11 
18:05 A (agi) xS3 4  17:30 palkintojenjako 
   S3 15      
   M3 15      
19:00 palkintojenjako      

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Karttalinkki: 
https://www.google.com/maps/place/OneMind+Dogs+Arena/@65.1779544,25.385331,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x45298
a5bc587c97b!8m2!3d65.1779544!4d25.385331  


