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Tervetuloa Active Dogs ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 22.-
24.7.2022. Kilpailuja tuomaroivat Amanda Sjölander (SWE) ja 
Kari Jalonen sekä perjantaina tuomariharjoittelija Mikko Aalto-
nen. 
 

Vastaavat koetoimitsijat: 

Perjantai & lauantai, 3lk 
Kirsi Hyvärinen, 040 568 3149   

Sunnuntai, 1lk & 2lk 
Hennariikka Kangas, 040 742 3352 

 

Kilpailupaikkana toimii OneMind Dogs Arena Haukiputaalla, osoitteessa Teollisuustie 
1, 90830 Haukipudas (G-rakennus). Hallissa on ilmastointi. Alustana on kumirouhete-
konurmi. 

Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita. 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n mää-
räysten mukaisesti rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailija-
lisenssi (A, B1 tai B2). Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia antidopingsääntöjä. 

 

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestaruuskilpailu 

Viikonloppuna kilpaillaan Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin mestaruuksista seuraa-
vasti: 

Lauantaina 23.7.  

Yksilöpiirinmestaruudet E- ja D –kisojen yhteistuloksen perusteella 

Joukkuepiirinmestaruudet 

 

Sunnuntaina 24.7. 

Nuorisopiirinmestaruudet 2-luokan I-kisan (agilityrata) yhteydessä 
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Yksilöpiirinmestaruuskilpailuun osallistuvia pyydämme merkitsemään rastin osallis-
tumisoikeudestaan piirinmestaruuskilpailuun ilmoittautumispisteellä olevaan listaan. 
Sääntöjen mukaan piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä 
(viimeinen ilmoittautumispäivä) kennelpiirin alueella vakituisesti asuvan omistajan 
koira riippumatta omistajan/ohjaajan edustaman yhdistyksen kotipaikasta. Useam-
man omistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira 
on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla kalenterivuosittain vain yhden kennelpiirin 
mestaruudesta. 

Nuorisopiirinmestaruuskilpailuun osallistuvia pyydämme ilmoittamaan osallistumi-
sestaan ennakkoon su 17.7. mennessä sähköpostilla mikko.aaltonen@activedogs.net. 
Viestiin ohjaajan nimi, ohjaajan syntymävuosi, koiran kutsumanimi ja rotu, koko-
luokka, seura, tieto osallistuuko viralliseen 2-luokkaan. 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. Kennelpiirin sääntöjen mukaan nuorisopiirinmestaruuskilpai-
luun voi ilmoittautua vastaavalle koetoimitsijalle vielä kilpailupaikalla ennen kyseisen 
kokoluokan alkua viimeistään puoli tuntia ennen rataantutustumisen alkua. Näin teh-
täessä kilpailusuoritukset tapahtuvat kyseisen kokoluokan viimeisenä, jollei koirakkoa 
ole ilmoitettu viralliseen kakkosluokan kilpailuun. 

Joukkuekisassa koirakot starttaavat kokoluokan sisällä kierros kerrallaan eli ensin 
starttaavat jokaisen joukkueen 1. koirakot, sitten 2. koirakot jne. 

Luokkanousut 
Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta 3-8 nollatuloksella. Mikäli tiedät, mil-
loin haluat siirtyä ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kisakirjan väliin vaikka pie-
nen lapun muodossa. 

Kilpailuun osallistuvan juoksuisen nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla 
ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja 
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi viimeisessä lähtökarsinassa. Juoksuiset nartut 
starttaavat kilpailunumeronsa mukaisilla paikoilla. Ilmoita mahdollisesta koiran juok-
suajasta oman luokkasi vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari). 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista, luokkanoususta tai poisjään-
nistä mahdollisimman pian vastaavalle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari). 
Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairauden tai loukkaantumisen 
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vuoksi, niin toimita juoksu- tai lääkärintodistus sekä tilinumerosi Maria Kaupille säh-
köpostilla makursu@gmail.com 29.7.2022 mennessä. Juoksu- ja kennelyskätapauk-
sissa riittää kahden todistajan allekirjoittama todistus. Jos perheen koirilla on ollut 
yskää, tulee perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon varoaikaa ennen kil-
pailuihin osallistumista. Myös koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavi-
rukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan ilmoittautu-
mismaksu palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus. 

Kilpailun lähtölistat julkaistaan viimeistään ke 19.7. osoitteessa www.activedogs.net 
sekä kilpailupaikalla. Lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla. 

Kilpailujen livestreamin linkit julkaistaan kilpailujen Facebook-tapahtumassa ennen 
ensimmäisen radan alkua.  

Linkki Facebook-tapahtumaan:  
https://www.facebook.com/events/383520023831255 

 

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. 
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Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt 

• Hallissa saa olla katsomassa suorituksia kentän päädyssä. 
• Suoritusten aikana kentän pitkä sivu on varattu ainoastaan lähtöön valmistau-

tuville koirakoille. 
• Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta. Käsienpe-

supaikka on wc:n yhteydessä.  
• Pidä oviaukot ja muut kulkureitit vapaana. Kilpailualueen karttaan merkitty 

alue oven edustalla tulee pitää vapaana lähtöön tuleville koirakoille. 
• Kilpailualueella ei ole kanttiinia. 
• Koirien häkkejä on mahdollista sijoittaa hallin pukuhuonetiloihin (ks. kilpailu-

alueen kartta). Häkkejä ei saa sijoittaa muualle hallin tiloihin. 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla 

• Ilmoittautumispiste sijaitsee yleisölle varatulla alueella kentän päädyssä (ks. kil-
pailualueen kartta).  

• Ilmoittaudu kilpailupaikalla merkitsemällä rasti listaan.  
• HUOM! Kaikki kilpailijat jättävät ilmoittautuessaan kilpailukirjan ilmopistee-

seen. Laita kilpailukirjan väliin tarralappu, johon on kirjoitettu koiran kilpailu-
numero ja kisatunnukset (A, B, C). Tarralaput löytyvät ilmoittautumispisteestä. 

• Jätä kilpailukirjasi oman luokkasi koriin numerojärjestyksessä.  
• Merkitse rasti ilmoittautumispisteen listaan, jos osallistut yksilöpiirinmesta-

ruuskilpailuun. 
• Ilmoita poisjäännistä ennen kisoja sähköpostitse 

mikko.aaltonen@activedogs.net tai kisapäivien aikana oman luokkasi vastaa-
valle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari). 

• Ilmoita mahdollisesta koiran juoksuajasta oman luokkasi vastaavalle koetoimit-
sijalle (whatsapp-viesti tai tekstari).  

• Kisalahjakortit pudotetaan laatikkoon, joka löytyy ilmoittautumispisteestä. 
Kirjoita jokaiseen lahjakorttiin oma nimesi! Palauttamattomat lahjakortit las-
kutetaan laskutuslisän kera. 

• Rokotukset tarkistetaan pistokokein ennakkoon. Jos kilpailunumerosi päättyy 
numeroon 5 (eli 5, 15, 25 jne.), lähetä rokotustodistuksesta kuva(t), joista ilme-
nee koiran tunnistustiedot ja rokotusten päivämäärät oman luokkasi vastaa-
valle koetoimitsijalle (whatsapp-viesti tai tekstari). 

• HUOM! Emme käytä kisoissa numeroliivejä, seuraa kuulutuksia! 
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Koirien mittaus 

• Kilpailussa mitataan ensimmäistä kertaa kisaavat koirat tai koirat, joilla ei ole 
vielä lopullista mittaustulosta sunnuntaina ennen 1-luokkien alkua. Mittaus on 
tarkoitettu ainoastaan samana päivänä kisaaville koirille.  

• FCI-kokoluokkamuutoksen takia jatkomittauksia tarvitsevia koiria mitataan 
max. 6 samana päivänä kilpailuihin osallistuvaa koiraa per päivä ilmoittautumis-
järjestyksessä. 

• Mittaukseen on ennakkoilmoittautuminen 17.7. mennessä mikko.aalto-
nen@activedogs.net 

• Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille lähetetään oma mittausaikataulu. Tu-
lethan paikalle omaa mittausaikaasi noudattaen.  

• Ensimmäiseen mittaukseen tulevan koiran mittausmaksu (10e) tulee olla mak-
settuna tilille etukäteen ja kuitti toimitettuna sähköpostilla mikko.aalto-
nen@activedogs.net. Yksittäismittausprosessissa koirakolta peritään maksu 
vain ensimmäisen yksittäismittauksen yhteydessä. Jatkomittaukset ovat mak-
suttomia. Maksuttomuus koskee myös kokoluokkarajojen muutoksien joh-
dosta tehtäviä jatkomittauksia. 

• Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot ennen mit-
taukseen tulemista. Kilpailukirjoja on myynnissä kisapaikalla. Kilpailukirjan 
hinta on 4 eur ja se maksetaan Active Dogs:n tilille etukäteen. Kilpailukirjan 
maksutiedot: 
Tilinumero: FI63 5740 7520 0805 72  
Maksun saaja: Active Dogs ry 
Viestikenttään: Kisakirja ja oma nimi 

• Tilaa kilpailukirja ennakkoon ke 20.7. mennessä sähköpostilla  
mikko.aaltonen@activedogs.net tai paikan päällä soittamalla kyseisen päivän 
vastaavalle koetoimitsijalle. 

• Koirien mittaus tapahtuu erillisessä huoneessa hallin perällä (ks. alueen kartta).  
• Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan. 
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Rataantutustuminen  

• Rataantutustuminen järjestetään tarvittaessa useammassa ryhmässä. Katso ai-
kataulusta rataantutustumisen arvioidut kellonajat ja lähtölistasta tutustumis-
ryhmät.  

• Rataantutustumisen alkamisaikaa ei aikaisteta.  

 

Kilpailusuoritus 

• Kulku lähtökarsinoihin tapahtuu hallin normaalista kulkuovesta.  
• Lähtökarsinoissa tulee olla starttijärjestyksessä kolme seuraavaa koirakkoa 

odottamassa. 
• Maaliin tullut koirakko poistuu palkkausalueelta ripeästi, jotta se on vapaana 

seuraavalle koirakolle.  
• Suorituksen jälkeen hallista poistutaan varastohallin kautta (ks. kilpailualueen 

kartta). 
 

Kilpailukirjat 

Kaikki kilpailijat jättävät ilmoittautuessaan kilpailukirjan ilmoittautumispisteeseen. 
Kilpailukirjat ovat noudettavissa viimeisen startin jälkeen samasta paikasta. 

 

Palkintojenjako  

Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuu-
luttamalla ja tuloslista tuodaan hallin seinälle, jonka jälkeen sijoille 1.-3. sijoittuneet 
koirakot voivat hakea palkintopöydästä omalla nimellä merkityn palkintonsa. Palkin-
topöytä sijaitsee ilmoittautumispisteen läheisyydessä (ks. kilpailualueen kartta).  
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PYSÄKÖINTI:  

Kilpailijoiden pysäköinti ainoastaan karttaan merkitylle pysäköintialueelle (jossa säh-
kötolpat). Hallin oven eteen aidan viereen pysäköinti sallittu ainoastaan toimitsi-
joille! 
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Alustava aikatauluarvio 
Aikatauluja tarkennetaan, kun lopullinen osallistujamäärä on selvillä. 
 
Perjantai 22.7. 
Kari Jalonen, tuomariharjoittelija Mikko Aaltonen 
klo 12-17 3ABC (XS-S-M) 
klo 16-21 3CBA (SL-L) 
 
Lauantai 23.7. 
D- & E-radoilla kilpaillaan Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin yksilömestaruuksista ja 
joukkueradalla ratkotaan kennelpiirin joukkuemestaruudet. 
E- ja F- radat ovat hyppyratoja. 
 
Amanda Sjölander (SWE) 
klo 8-14 3EDF (XS-M-SL) 
JOUKKUE hyppy (XS-M-SL) 
 
Kari Jalonen 
klo 14-21 JOUKKUE hyppy (S-L) 
3EDF (S-L) 
 
Sunnuntai 24.7. 
2-luokan I-radan yhteydessä kilpaillaan Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin nuori-
somestaruuksista. J-rata on hyppyrata. 
 
Amanda Sjölander (SWE) 
klo 9-15 1HIJ (XS-S-M-SL-L) 
 
Kari Jalonen 
klo 15-19 2JIH (XS-S-M-SL-L) 


