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Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa Active 

Dogs ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 2.-

4.7.2020. Kilpailut tuomaroi Marko Mäkelä. 

 

Vastaavat koetoimitsijat: 

Mikko Aaltonen, p. 040 529 8225 (TO) 

Hennariikka Kangas, p. 040 742 3352 (PE) 

Anna Kilpiä, p. 045 110 5243 (LA 3-lk) 

Pauliina Niemi, p. 040 543 0498 (LA 1-lk) 

 

Kilpailupaikkana toimii OneMind Dogs Arena Hau-

kiputaalla, osoitteessa Teollisuustie 1, 90830 Hau-

kipudas (G-rakennus). Hallissa on ilmastointi. Alus-

tana on kumirouhetekonurmi. 

Kilpailuissa noudatetaan korona-ajan erikoisjär-

jestelyjä. Kisakirjeen liitteenä on ohje erityisjär-

jestelyistä, luethan sen huolella. Kisoihin EI TULE 

osallistua, jos itsellä tai perheenjäsenellä on ko-

ronavirukseen viittaavia oireita.  

HUOM! Kilpailijoilla, joiden koira on mitattu ennen 

1.7.2019 tulee olla kilpailukirja, joka koostuu tu-

loskirjasta + voimassaolevasta mittaustodistuk-

sesta. 1.7.2019 alkaen ei erillisiä mittaustodistuk-

sia anneta, vaan mittaustulokset merkitään suo-

raan tuloskirjaan. 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava 

tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukai-

sesti rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen 

Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2). Kilpai-

lussa tulee noudattaa voimassa olevia antidoping-

sääntöjä. 

Luokkanousut 

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 talu-

tushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi 

juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuori-

tuksen ajaksi. Juoksuiset nartut starttaavat kilpai-

lunumeronsa mukaisilla paikoilla. 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutok-

sista, luokkanoususta tai poisjäännistä mahdolli-

simman pian vastaavalle koetoimitsijalle. Jos et voi 

osallistua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairau-

den tai loukkaantumisen vuoksi, niin toimita 

juoksu- tai lääkärintodistus sekä tilinumerosi säh-

köpostilla pauliina.niemi@activedogs.net 

9.7.2020 mennessä. Juoksu- ja kennelyskätapauk-

sissa riittää kahden todistajan allekirjoittama to-

distus. Jos perheen koirilla on ollut yskää, tulee 

perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon 

varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. Myös 

koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä ko-

ronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpai-

lusta poisjääneen osallistujan ilmoittautumis-

maksu palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma 

ilmoitus. 

Kilpailun lähtölistat julkaistaan ti 30.6. osoitteessa 

www.activedogs.net sekä kilpailupaikalla. Lähtö-

listoja ei ole jaossa kilpailupaikalla. 

Kilpailujen livestreamin linkit julkaistaan kilpailu-

jen Facebook-tapahtumassa ennen ensimmäisen 

radan alkua.  

Linkki Facebook-tapahtumaan:  

https://www.face-

book.com/events/287632089062236/ 

 

Noudatathan OneMind Dogs Arenan sääntöjä: 

• Koirien ei saa antaa tehdä tarpei-

taan/merkkailla halliin. Jos vahinko tapah-

tuu, merkitse paikka ja ilmoita siivoustar-

peesta välittömästi jollekin kilpailun toimi-

henkilöistä. 

• Älä anna koirasi merkkailla myöskään ul-

kona hallin seinille, oven pieliin tai naapu-

rikiinteistöjen piha-alueille. 

• Koirien kakat on kerättävä kaikkialta. 

• Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty. 

• Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle. 

mailto:pauliina.niemi@activedogs.net
http://www.activedogs.net/
https://www.facebook.com/events/287632089062236/
https://www.facebook.com/events/287632089062236/
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• Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen nur-

mialueella on kielletty. 

• Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona 

sille varatulla paikalla. 

• Koirat on pidettävä verryttelylenkeillä kyt-

kettyinä. 

 

Active Dogs ry:n kilpailuissa noudatet-

tava erityisohje korona-aikana 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallis-

tuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vas-

tuullaan. Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Active 

Dogs ry, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt 

tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mah-

dollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sai-

rastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahin-

goista. 

Tapahtumassa noudatetaan Agilityliiton antamia 

lajikohtaisia tapahtumaohjeita:   

https://docs.google.com/docu-

ment/d/1xK3VNJFCwbHMuRKnZb-QQkSawgIXP-

cHssyhZLB5gH0/edit 

Lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia oh-

jeita ja määräyksiä. 

Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annet-

tuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, 

on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. 

henkilö. 

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt 

• Tapahtumaan voi osallistua vain kilpaile-

misen kannalta välttämättömät henkilöt. 

• Toivomme, että saavut kisapaikalle vain 

hieman ennen oman luokkasi alkua ja 

poistut kisapaikalta oman luokan päätyt-

tyä.  

• Pyri välttämään turhaa oleskelua hallissa. 

• Kilpailualueella on saatavilla useissa pai-

koissa käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka 

on wc:n yhteydessä (ks. alueen kartta, jo-

hon merkitty myös tilojen sisään- ja ulos-

kulkureitit). Anna vessasta ja oviaukosta 

poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. 

• Kilpailualueen karttaan on merkitty si-

sään- ja uloskäynnit, joita tulee noudat-

taa. 

• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon 

kisa- ja parkkialueella ja pidä turvavälit. 

Parkkialueella on hyvin tilaa, joten autojen 

pysäköinti mielellään joka toiseen ruu-

tuun. 

• Kilpailualueella ei ole kanttiinia. 

• Koirien häkkejä ei voi sijoittaa halliin ko-

ronarajoitusten vuoksi.  

• Ota mukaan oma vesipullo, jotta saadaan 

minimoitua liikkuminen wc-tiloissa. 

 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla 

Ilmoittautuminen kisapaikalla tapahtuu omatoimi-

sesti hallin ison nosto-oven edessä olevan katok-

sen alla (ks. ilmoittautumispiste alueen kartasta).  

• Ota oma kynä mukaan! 

• Merkitse ilmoittautumislistaan saapumi-

sesi kisapaikalle. Jos jäät pois jostakin star-

tista, ilmoita siitä kyseisen luokan vastaa-

valle koetoimitsijalle. 

• Merkitse Lisätietoja-kohtaan myös mah-

dollinen koiran juoksuaika  

• Jos maksat startteja kisalahjakorteilla, jätä 

kortit niille varattuun laatikkoon. Kirjoita 

jokaiseen lahjakorttiin oma nimesi! 

• Rokotukset tarkistetaan pistokokein en-

nakkoon. Jos kilpailunumerosi päättyy 

numeroon 8 (eli 8, 18, 28 jne.), lähetä ro-

kotustodistuksesta kuva(t), joista ilmenee 

koiran tunnistustiedot ja rokotusten päi-

vämäärät oman luokkasi vastaavalle koe-

toimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari). 

• Odota rauhassa, että edellä oleva ilmoit-

tautuja on poistunut ilmoittautumispis-

teeltä! 

• HUOM! Emme käytä kisoissa numerolap-

puja, seuraa kuulutusta! 

Ilmoittautumispiste avataan torstaina ja perjan-

tain klo 16:00 ja lauantaina klo 9:00. Ilmoittaudu 

https://docs.google.com/document/d/1xK3VNJFCwbHMuRKnZb-QQkSawgIXP-cHssyhZLB5gH0/edit
https://docs.google.com/document/d/1xK3VNJFCwbHMuRKnZb-QQkSawgIXP-cHssyhZLB5gH0/edit
https://docs.google.com/document/d/1xK3VNJFCwbHMuRKnZb-QQkSawgIXP-cHssyhZLB5gH0/edit
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viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua 

alkamisaikaa. 

Koirien mittaus 

• Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille 

lähetetään oma mittausaikataulu. Tulet-

han paikalle omaa mittausaikaasi noudat-

taen.  

• Mittaukseen tulevat koirat odottavat mit-

taukseen kutsumista parkkialueella. 

• Ensimmäiseen mittaukseen tulevan koi-

ran mittausmaksu (10e) tulee olla makset-

tuna tilille etukäteen. Maksutiedot: 

Tilinumero: FI63 5740 7520 0805 72  

Maksun saaja: Active Dogs ry 

Viestikenttään: Mittaus ja oma nimi 

• Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle 

koiran ja ohjaajan tiedot ennen mittauk-

seen tulemista. Kilpailukirjoja on myyn-

nissä kisapaikalla. Kilpailukirjan hinta on 

4e ja se maksetaan Active Dogs:n tilille 

(kts. maksutiedot yllä). Tilaa kilpailukirja 

ennakkoon ke 30.6. mennessä sähköpos-

tilla mikko.aaltonen@activedogs.net tai 

paikan päällä soittamalla kyseisen päivän 

vastaavalle koetoimitsijalle.  

• Mittauspiste sijaitsee hallin ison nosto-

oven edessä olevan katoksen alla (ks. alu-

een kartta). 

• Mittaavalle tuomarille on varattu käyt-

töön hengityssuojain. Myös koiran ohjaa-

jan suositellaan käyttävän kasvosuojaa.  

• Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjei-

den mukaan. 

• Muista turvavälit! 

Rataantutustuminen ja kilpailusuoritus 

• Rataantutustuminen järjestetään tarvitta-

essa useammassa ryhmässä (alle 20 hen-

kilöä/ryhmä). Katso rataantutustumisen 

arvioidut kellonajat ja ryhmät aikatau-

lusta.  

• Rataantutustumisen odottelu sille vara-

tulla alueella, jossa voi olla yksi rataantu-

tustumisryhmä kerrallaan. Odottelualu-

eelle tullaan sisään hallin normaalista kul-

kuovesta. Odottelualueelta siirrytään kisa-

kentälle kentän pitkän sivun aitaan avatta-

vista aukoista kuuluttajan luvalla.  

• Rataantutustumisen päätyttyä ryhmä 

poistuu hallista samaa reittiä kuin kisasuo-

rituksen jälkeen. 

• Halliin starttijärjestyksessä kolme seuraa-

vaa koirakkoa omiin lähtökarsinoihin. 

• Maaliin tullut koirakko poistuu hallista 

oman suorituksensa jälkeen. 

• Nollatuloksen tehneet koirakot toimitta-

vat kisakirjan ilmoittautumispisteelle va-

rattuun koriin välittömästi suorituksen jäl-

keen! 

Palkintojenjako ja kisakirjojen luovutus 

Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. 

Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla ja 

tuloslista tuodaan pohjapiirroksen osoittamaan 

paikkaan, jonka jälkeen sijoille 1.-3. sijoittuneet 

koirakot voivat hakea palkintopöydästä omalla ni-

mellä merkityn palkintonsa. 

Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kilpailukirjat 

tuodaan palkintopöydän viereen tasoluokan kaik-

kien kilpailuratojen päätyttyä. Vältä kontaktia 

muihin kisakirjoihin. 

 

mailto:mikko.aaltonen@activedogs.net
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PYSÄKÖINTI:  

Kilpailijoiden pysäköinti ainoastaan karttaan merkitylle pysäköintialueelle (jossa sähkötolpat). Hallin 

oven eteen aidan viereen pysäköinti sallittu ainoastaan toimitsijoille! 

Alueella on reilusti pysäköintitilaa, joten pysäköinti vain joka toiseen ruutuun.  
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Aikataulu 
Kellonajat ovat rataantutustumisen alkamisaikoja. Aikatauluja ei aikaisteta! 

 

Jotta kilpailu sujuisi joutuisasti, saavu lähtöpaikalle ajoissa ja noudata kokoonkutsujan ohjeita 

lähtökarsinoihin ja radalle siirtymisestä. 

 

TORSTAI 2.7.    LAUANTAI 4.7.   

         

17:00 A (agi) XS2 2  10:00 A (agi) XS3 4 

   S2 5     S3 11 

    M2 3  10:35 B (agi) XS3 5 

17:35 B (agi) XS2 2     S3 14 

   S2 7  11:25 C (hyp) XS3 5 

    M2 5     S3 13 

18:20 C (hyp) XS2 2  15 min tauko   

   S2 6  12:10 C (hyp) M3 20 

    M2 5  12:50 B (agi) M3, ryhmä 1 11 

15 min tauko    12:55   M3, ryhmä 2 10 

19:05 C (hyp) SL2 9  13:30 A (agi) M3 19 

    L2 8  30 min tauko   

19:45 B (agi) SL2 9  14:50 A (agi) XS1 3 

19:50   L2 12     S1 6 

20:30 A (agi) SL2 9      M1 8 

20:35   L2 12  15:35 B (agi) XS1 4 

        S1 6 

         M1 10 

PERJANTAI 3.7.    16:30 C (hyp) XS1 4 

         S1 6 

17:00 A (agi) SL3 12  16:35   M1 16 

17:30 B (agi) SL3 14  15 min tauko   

18:10 C (hyp) SL3 13  17:40 C (hyp) SL1 9 

15 min tauko        L1, ryhmä 1 11 

18:50 C (hyp) L3, ryhmä 1 12  17:45   L1, ryhmä 2 20 

18:55   L3, ryhmä 2 12  18:55 B (agi) SL1 8 

19:35 B (agi) L3, ryhmä 1 12      L1, ryhmä 1 10 

19:40   L3, ryhmä 2 12  19:00   L1, ryhmä 2 17 

20:25 A (agi) L3 19  20:05 A (agi) SL1 9 

         L1, ryhmä 1 6 

     20:10   L1, ryhmä 2 15 

 


