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Tervetuloa Active Dogs ry:n järjestämiin agilityepiksiin 

16.10.2021. Kilpailut tuomaroi Mikko Aaltonen. 

 

Kilpailupaikkana toimii OneMind Dogs Arena Haukiputaalla, osoitteessa Teollisuustie 

1, 90830 Haukipudas (G-rakennus). Hallissa on ilmastointi. Alustana on kumirouhete-

konurmi. 

Kisoihin EI TULE osallistua, jos itsellä tai perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaa-

via oireita.  

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava SKL:n määräysten mukaisesti roko-

tettuja. Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia antidopingsääntöjä. 

Kilpailuun osallistuvan juoksuisen nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla. 

Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuiset nartut starttaavat kilpai-

lunumeronsa mukaisilla paikoilla. 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tai poisjäännistä mahdollisim-

man pian 050 5520699 / Erja Pohjolainen (whatsapp-viesti tai tekstari). Jos et voi osal-

listua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairauden tai loukkaantumisen vuoksi, niin toi-

mita juoksu- tai lääkärintodistus sekä tilinumerosi Maria Kaupille sähköpostilla ma-

kursu@gmail.com 22.10.2021 mennessä. Juoksu- ja kennelyskätapauksissa riittää 

kahden todistajan allekirjoittama todistus. Jos perheen koirilla on ollut yskää, tulee 

perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon varoaikaa ennen kilpailuihin osal-

listumista. Myös koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavirukseen viit-

taavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan ilmoittautumismaksu pa-

lautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus. 

Kilpailun lähtölistat julkaistaan pe 15.10. kisojen facebook-tapahtumassa sekä kilpai-

lupaikalla. Lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla. 

Linkki Facebook-tapahtumaan:  

https://www.facebook.com/events/256519599616764/  

 

 

  

https://www.facebook.com/events/256519599616764/
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Noudatathan OneMind Dogs Arenan sääntöjä: 

• Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan/merkkailla halliin. Jos vahinko tapahtuu, 

merkitse paikka ja ilmoita siivoustarpeesta välittömästi jollekin kilpailun toimi-

henkilöistä. 

• Älä anna koirasi merkkailla myöskään ulkona hallin seinille, oven pieliin tai naa-

purikiinteistöjen piha-alueille. 

• Koirien kakat on kerättävä kaikkialta. 

• Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty. 

• Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle. 

• Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen nurmialueella on kielletty. 

• Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona sille varatulla paikalla. 

• Koirat on pidettävä verryttelylenkeillä kytkettyinä. 

 

Active Dogs ry:n kilpailuissa noudatettava erityisohje korona-aikana 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan 

omalla vastuullaan. Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Active Dogs ry, kokeen, kilpailun 

tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta 

korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahin-

goista. 

Tapahtumassa noudatetaan Agilityliiton antamia lajikohtaisia tapahtumaohjeita:   

https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset  

Lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. 

Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita 

ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 

 

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt 

• Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on 

koronaviruksen oireita. 

• Toivomme, että saavut kisapaikalle vain hieman ennen oman luokkasi alkua ja 

poistut kisapaikalta oman luokan päätyttyä. 

• Hallissa saa olla katsomassa suorituksia turvavälit huomioiden kentän pitkällä 

sivulla. Annathan tilaa lähtöön tuleville koirakoille.   

https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset
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• Pidä 1 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin. Myös rataantutustumi-

sessa sekä jonottaessasi esim. wc-tiloihin.  

• Käytä maskia kisapaikalla tilanteissa, joissa 1 metrin etäisyyden pitäminen on 

vaikeaa, esim. radan reunalla. 

• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Kilpailualueella on saatavilla useissa pai-

koissa käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä (ks. alueen kartta, 

johon merkitty myös tilojen sisään- ja uloskulkureitit). Anna vessasta ja oviau-

kosta poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. 

• Kilpailualueen karttaan on merkitty sisään- ja uloskäynnit, joita tulee noudat-

taa. 

• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon myös ulkona ja pidä turvavälit. Park-

kialueella on hyvin tilaa, joten autojen pysäköinti mielellään joka toiseen ruu-

tuun. 

• Kilpailualueella ei ole kanttiinia. 

• Ota mukaan oma vesipullo, jotta saadaan minimoitua liikkuminen wc-tiloissa. 

 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla 

• Erillistä ilmoittautumista ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoit-

taa, mikäli ET PÄÄSE paikalle. Ilmoitukset 050 5520699 / Erja Pohjolainen 

(whatsapp-viesti tai tekstari). 

• Ilmoita mahdollisesta koiran juoksuajasta 050 5520699 / Erja Pohjolainen 

(whatsapp-viesti tai tekstari).  

• HUOM! Emme käytä kisoissa numeroliivejä, seuraa kuulutuksia! 

 

Rataantutustuminen  

• Rataantutustuminen järjestetään tarvittaessa useammassa ryhmässä (max 20 

henkilöä/ryhmä). Katso aikataulusta rataantutustumisen arvioidut kellonajat ja 

lähtölistasta tutustumisryhmät.  

• Ratapiirrokset on julkaistu Facebook-tapahtumassa ja ne ovat myös nähtävillä 

ulkona hallin seinällä. 

• Kisakentälle siirrytään kisakentälle kentän pitkän sivun aitaan avattavista au-

koista kuuluttajan luvalla.  
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Kilpailusuoritus 

• Kulku lähtökarsinoihin tapahtuu hallin normaalista kulkuovesta.  

• Lähtökarsinoissa tulee olla starttijärjestyksessä kolme seuraavaa koirakkoa. 

• Maaliin tullut koirakko poistuu hallista normaalin kulkuoven kautta. 

 

Palkintojenjako  

Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuu-

luttamalla ja tuloslista julkaistaan hallin seinällä sekä facebook-tapahtumassa, jonka 

jälkeen sijoille 1.-3. sijoittuneet koirakot voivat hakea palkintopöydästä omalla ni-

mellä merkityn palkintonsa. 
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PYSÄKÖINTI:  

Kilpailijoiden pysäköinti ainoastaan karttaan merkitylle pysäköintialueelle (jossa säh-

kötolpat). Hallin oven eteen aidan viereen pysäköinti sallittu ainoastaan toimitsi-

joille! 

Alueella on reilusti pysäköintitilaa, joten pysäköinti vain joka toiseen ruutuun.  
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Aikataulu  

Kellonajat ovat rataantutustumisen alkamisaikoja. Aikatauluja ei aikaisteta!  

Kaikki ryhmät tutustuvat peräkkäin.  

Jotta kilpailu sujuisi joutuisasti, saavu lähtöpaikalle ajoissa ja noudata kokoonkutsu-

jan ohjeita lähtökarsinoihin ja radalle siirtymisestä. 

 

10:00 HYPPY-PUTKI (61) 

  2 tutustumisryhmää 

  XS (11) - S (9) - M (16) - SL/L (25) 

11:50 HYPPYRATA (57) 

  2 tutustumisryhmää 

  XS (5) - S (10) - M (7) - SL (22) - L (13) 

 TAUKO 

14:15 AGILITY HELPOMPI (37) 

  2 tutustumisryhmää 

  XS (5) - S (6) - M (4) - SL (12) - L (10) 

15:30 AGILITY HAASTAVAMPI (27) 

  1 tutustumisryhmä 

  XS (0) - S (5) - M (8) - SL (4) - L (10) 

16:35 SNOOKER (4) 

  1 tutustumisryhmä 

  XS (0) - S (2) - M (0) - SL (0) - L (2) 

 

 


