
  

 

Tervetuloa Villähteen Agility-Urheilijat ry:n järjestämiin 
agilitykilpailuihin 3.-4.7.2021 

 

Kisat järjestetään Vuorenmäen urheilukentällä Artjärvellä, osoitteessa  

Salmelantie 202, 16200 Orimattila. 

Kenttä on hiekkapohjainen urheilukenttä. Kenttää reunustavat 
kehänauhat, kenttä ei siis ole aidattu. Kisa-alueella järjestetään saman 
aikaisesti myös rally-tokokilpailu lauantaina ja tokokoe sunnuntaina. 
 
Tuomareina agilitykilpailuissa toimivat Johanna Nyberg ja Henri 
Luomala. 
 
 

Lauantaina 3.7. kisataan 1- ja 2-luokissa kolme rataa (A-agility, B-agility, C-hyppy) ja 3.luokassa kaksi rataa 
(B-agility ja C-hyppy). B- ja C-radoilla ratkaistaan myös Kerry- ja Vehnäterrierikerhon mestaruudet. 

 
Sunnuntaina 4.7. kisataan 1.- ja 2.luokissa kaksi rataa (D-agility, E-hyppy) ja 3.luokassa kolme rataa (D-agility, 
E-hyppy, F-agility).  
 
Tuomarijaon näet aikatauluista. 
 
 
Tiedustelut, luokkamuutokset ja poisjäännit ennen kisaviikonloppua vastaavalle koetoimitsijalle: 
 
Marja Petäjä-Suvanto, marja_pe@hotmail.com / puh 044 274 9644 
 
Kisapäivinä puhelimitse 
 
1. ja 2.luokka Hanna Pylkkänen puh 040 828 2048 
3.luokka Marja Petäjä-Suvanto 044 274 9644 
 
 

Mukaasi tarvitset  

• koirasi kilpailukirjan (ostettavissa myös kisapaikalta) 

• rokotustodistuksen ja rekisteritodistuksen  

• mittaustodistuksen, jos koiralla on sellainen 

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 noudatetaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia antidopingsääntöjä.  

 

 



  

 

Lähtölistat ja arvioitu aikataulu  

Julkaistaan viimeistään keskiviikon 30.6. aikana osoitteessa https://www.vau-agility.net/kategoriat/agility/ 

Lähtölistat ovat näkyvillä myös kilpailupaikalla.  

Kisainfo 

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kisoissa ei ole erillistä ilmoittautumista. Ainoastaan, mikäli maksat 
lahjakorteilla tai liikuntaseteleillä tai koirallasi on juoksu, käynti ilmoittautumispisteessä on pakollinen. Kirjaa 
nimesi jokaiseen lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen. 

Jokainen kilpailija noutaa ulkona olevasta pisteestä rekistä kilpailuliivinsä ennen aikataulussa arvioitua 
rataan tutustumista. Liivi palautetaan viikonlopun kilpailusuoritusten jälkeen ulkona olevaan saaviin. 

Rokotustodistuksia tarkistetaan pistokokein numeroliivien noutopisteellä. 

Luokka voi alkaa aikaisintaan puoli tuntia ennen arvioitua alkamisaikaa.  

Kisakirjoja emme kisaajilta kerää. Vain nollatuloksen tehneiden ohjaajien tulee tuoda kisakirjansa 
toimiston täytettäväksi mahdollisimman pikaisesti ratansa jälkeen sujuvan kisojen läpiviennin vuoksi. 

Kisapaikalla on erillinen piste kisakirjojen tuomista varten. 

Pyydämme nollan tehneitä 1- ja 2-luokkien ohjaajia laittamaan nollakirjan mukaan lapulla tiedon, 
haluavatko luokkanousun mahdollistavalla tuloksella nousta seuraavaan luokkaan. Lappuja löytyy 

kisakirjojen palautuspisteeltä. 

Mikäli osallistut kilpailuun juoksuisella nartulla, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen 
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan 

kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta. Ilmoitathan juoksusta ilmopisteellä 

saapuessasi kisapaikalle. 

Poissaolot  

Koska erillistä ilmoittautumista ei ole, on erityisen tärkeää, että ilmoitat, mikäli jäät pois kilpailuista.  

Koetoimitsijoiden yhteystiedot löytyvät kisakirjeen alusta. Palautamme kilpailumaksun kokonaisuudessaan 
ilman lääkärintodistusta, mikäli osallistuja joutuu jättämään osallistumisen väliin koronavirukseen 

viittaavien oireiden tai altistumisen vuoksi. Muussa tapauksessa osallistumisen peruutuksen maksamme 
vain asianmukaista todistusta vastaan (lääkäri, eläinlääkäri, juoksutodistus). Kisamaksun palautuksissa 
lähetäthän sähköpostilla vastaavalle koetoimitsijalle sinun ja koirasi tiedot, syyn poissaololle sekä 

mahdollisen todistuksen, kuvan maksukuitista sekä tilinumerosi. 

Mittaus  

Mittaukseen osallistutaan jo päättyneen ennakkoilmoittautumisen mukaan. Mittaukseen tulevilla koirilla 

tulee olla mukana kilpailukirja, sekä koiran rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus. Mikäli sinulla ei 
ole koirallesi vielä kisakirjaa, voi niitä ostaa kisapaikalta 3 € hinnalla.  

Koiran mittauksessa on suositeltavaa käyttää maskia. Olethan paikalla aikataulussa ilmoitettuna aikana, 
mikäli olet ilmoittautunut mittaukseen. 

 

 



  

 

Tärkeitä ohjeita kilpailupaikalla toimimiseen  

Pidäthän kentällä, parkkipaikalla ja kisapaikan ympäristössä huolen turvaväleistä (min. 2 metriä). Mikäli 
turvavälien pitäminen ei ole mahdollista (esimerkiksi mittaus, rataan tutustuminen) suosittelemme maskin 
käyttöä.  

Kilpailualueella on saatavilla käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä maamiesseurantalolla. 

Anna wc:stä ja oviaukosta poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. 

Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä - tutustuthan THL:n koronaohjeisiin. 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 
Suomen Kennelliitto, Suomen Agilityliitto, Suomen palveluskoiraliitto, VAU ry, kokeen, kilpailun tai testin 
toimihenkilöt tai ylituomarit eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai 
koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. Tapahtumassa noudatetaan 

viranomaisten ohjeita. 

Erillistä palkintojenjakoa ei ole, luokkien kolme parasta saavat noutaa palkinnot ilmopisteen lähettyviltä 
luokan päättymisen/tulosten vahvistamisen jälkeen. 

 

Kenttäalueen kartta 

 

 

 

 

 

 



  

 

Pysäköinti 

Urheilukentän parkkipaikka on aika pieni, joten toivomme huomaavaisuutta parkkeerauksessa. Autoja ei 

välttämättä saa kentän välittömään läheisyyteen, joten esimerkiksi häkkien/päiväteltan ottaminen mukaan 
on suositeltavaa. Pysäköintialueet ovat pääosin aurinkoisilla alueilla, ja varjoa löytää koiralle ja itselleen 

ympäröivistä metsiköistä. 

Muuta 

Kisapaikalla kentän läheisyydessä on kanttiini, josta voi ostaa pientä syötävää ja juotavaa. 

Kisapaikan viereisen caravan-alueen huoltorakennus on vain alueella majoittuvien käytössä. Päiväkävijöi-
den ja kisaajien WC-tilat löytyvät maamiesseurantalolta mäen päältä. Talolta saa myös juomavettä. Kentän 
punaisella juoksuradalla kävelemistä pyydetään välttämään. 

Toivomme kaikkien kilpailijoiden huolehtivan alueen siisteydestä korjaamalla koiran jätökset pois. 

Huomioittehan, että koirien jätökset toivotaan korjattavaksi myös metsästä pururadan varrelta, koska 
läheinen koulu ja alueen asukkaat käyttävät metsää ahkerasti virkistysalueena. Alueella on roskiksia jätöksiä 
varten. 

Koirien uittaminen on sallittua muualla paitsi uimaranta-alueella. Huomioithan kuitenkin sinilevän 
mahdollisuuden helteistä johtuen. Koirille pyritään järjestämään myös kastautumismahdollisuus kentän 

läheisyyteen. 

Ärinät on kiireetön ja rento kisatapahtuma. Toivottavasti viihdyt kanssamme – pidäthän kuitenkin 

helteisessä säässä huolen sekä itsestäsi että kisakaveristasi 😊 Lämpimästi tervetuloa! 

 

Riemukauppa.fi on mukana Ärinöissä virtuaalisesti! Koodilla ärinät21 saat -15% alennuksen 

yhdestä tilauksesta (koskee normaalihintaisia tuotteita Riemun verkkokaupassa). Koodi on 

voimassa 31.7.21 asti. Tervetuloa ostoksille! 

 

Ajo-ohje Salmelantie 202, Artjärvi 

Salmelantien varrella on opasteet kisapaikalle. 

 

 


