
       

     

 

 
 

 

  Tervetuloa Villähteen Agility- 

 Urheilijoiden 
 koiratanssikilpailuihin 9.11.2019 
  Kilpailupaikan osoite on Vipusenkatu 25, Lahti. 
 Kartta: http://www.vau-agility.net/harjoituspaikat.html 
  

Kilpailupaikka on puolilämmin, vähintään +5 astetta. Hallissa on tekonurmi 
(jutagrass). Halliin sisäänkäynti hallirakennuksen vasemmasta päädystä. 

 
Tuomareina kilpailussa toimivat: 
Nadja Böckerman ylituomari 
Susanna Ekblom palkintotuomari 
Katja Tamminen palkintotuomari 
  
Arvioitu  aikataulu 

 

HTM 

kaikki tutustuvat kehään yhtä aikaa 10.00-10.10 
luokka kilpailijat  kilpailu 

alkaa 

alo 5 10.15 

avo 2 10.45 

voi 4 11.00 

 

Palkintojen jako ja tuomareiden tauko 11.30-12.15 

FS 
luokka kilpailijat kehään 

tutustuminen 

kilpailu alkaa 

alo 16 12.15 12.30 

avo 4 14.30 14.40 

voi 6 14.30 15.15 

 

Palkintojen jako n.16.20 

 
    

http://www.vau-agility.net/harjoituspaikat.html


Ilmoittauduthan kisapaikalla vähintään puoli tuntia ennen lajisi ja 
luokkasi arvioitua kehään tutustumisaikaa.  

 
Jos olemme edellä aikataulusta, voimme aloittaa seuraavan luokan, kun kaikki 
luokankoirakot ovat ilmoittautuneet, kuitenkin aikaisintaan puoli tuntia ennen 
ilmoitettua aikaa. 
 
Kisakirjoja myynnissä paikan päällä, hinta 3€  (Huom! Varaa tasaraha). 
Tuomari tarkistaa tiedot, lukee sirun ja varmentaa kisakirjan ensikertalaisilta. 
 
Juoksutarkastus tehdään kaikille ennen oman luokan alkua. 

 
 Muista ottaa kilpailupäivänä mukaan: 
 - Koira 
 - Vettä koiralle 
 - Koiran rekisteri- ja rokotustodistus 
 - Kilpailukirja 
 - Kisakirjaa varten varaa 3 euroa, mielellään tasaraha 
 - Iloinen mieli itsellesi ja heiluva häntä koirallesi! 
 

Pyydämme ottamaan puhtaat ja kuivat vaihtokengät mukaan, 
suojellaksemme 

 keinonurmea lialta ja kosteudelta. Ei ulkokengillä keinonurmelle! 
 
 - Halliimme voi tuoda häkkejä. Haukkuvat koirat pyydämme pitämään autossa 
 kilpailurauhan säilyttämiseksi 

· Koirat eivät saa liikkua kytkemättä kehän ulkopuolella hallissa tai 
kilpailupaikalla           
· Koirien jätökset ja muut roskat on ehdottomasti korjattava hallin ympäristöstä 
sekä tieltä roskikseen!! 
· Kisapaikalla on kanttiini, josta voit ostaa kahvia/teetä ja pikkupurtavaa. Varaa 
käteistä mukaan. Kanttiini ja pukeutumisalue peileineen löytyvät yläkerrasta, 
hallin sisältä raput ylös. 

 · Hallissa on WC 
· Tupakointi hallissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty 
 
Varauduthan riittävällä pukeutumisella niin itsellesi kuin tarvittaessa koirallesi. 
Halli on kolea. 
Kisakehän koko on n. 14X20 m, kehä on aidattu.  
  
 
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden 
mukaisesti. 
Juoksuaikainen narttu ei saa osallistua kisaan. Jos koiran osallistuminen 
hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua palauteta.  
 
Noudatamme kilpailussamme Suomen Kennelliiton antidopingsääntöjä. 
 
Varmistathan, että olet lähettänyt musiikin mp3-tiedostona sekä esittelyn   
viimeistään 5.11 sähköpostitse vaukoiratanssi@gmail.com. 

mailto:vaukoiratanssi@gmail.com


 Musiikki taltioidaan etukäteen tietokoneelle, josta se soitetaan. 
       
   
 Yhteydenotot (myös poisjäännit) ennen kisapäivää sähköpostilla. 
 Kisapäivänä tavoittaa parhaiten puhelimitse. 
  
 Vastaava koetoimitsija   
 Kirsi Aintila 044-5525898 
 vaukoiratanssi@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
Ajo-ohje:  
4-tieltä (Helsingin tai Jyväskylän/Mikkelin suunnalta) 
 
Käänny moottoritieltä liittymästä numero 18 ja seuraa opasteita suuntaan Jämsä/Vääksy 
(reitti 24), noin 1,8 kilometrin päästä käänny vasemmalle Kytölänkadulle ja käänny 
muutaman sadan metrin päässä liikenneympyrästä oikealle. Liikenneympyrän jälkeen 
käänny heti  seuraavasta risteyksestä vasemmalle, kisapaikka on oikealle puolelle 
jäävässä hallissa. 
 
12-tieltä (Tampereen suunnalta) 
 
Seuraa opasteita 4-tielle (Helsinki/Jyväskylä/Mikkeli-moottoritie) ja käänny 
Jyväskylän/Mikkelin suuntaan. Jatka samalla kaistalla seuraavasta liittymästä (numero 18) 
ylös ja seuraa opasteita Jämsä/Vääksy (reitti 24), noin noin 1,8 kilometrin päästä käänny 
vasemmalle Kytölänkadulle ja käänny muutaman sadan metrin päässä liikenneympyrästä 
oikealle. Liikenneympyrän jälkeen käänny heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle, 
kisapaikka on oikealle puolelle jäävässä hallissa. 
       
        
24-tieltä (Vääksyn suunnalta) 
 
Seuraa opasteita 4-tien suuntaan (Helsinki-Mikkeli moottoritie), aja ohitustietä (Holman 
Kymijärven maantie/reitti 24) noin 2,4 kilometriä ja käänny oikealle Kytölänkadulle ja 
käänny muutaman sadan metrin päässä liikenneympyrästä oikealle. Liikenneympyrän 
jälkeen käänny heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle, kisapaikka on oikealle puolelle 
jäävässä hallissa. 
 



  
 


