
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Villähteen Agility-Urheilijoiden Artjärven ärinöiden 

rally-tokokilpailuun 3.7.2021! 
 

Kilpailupaikka on hiekkapohjainen urheilukenttä (Salmelantie 202, Orimattila) Vuorenmäen leirintäalueen 

välittömässä läheisyydessä. Samalla kentällä kisataan viikonlopun aikana myös agilityssä. 

 

ALO ja AVO, tuomari Taru Leskinen, 
rataantutustuminen: 
 

VOI ja MES, tuomari Tiia Hämäläinen, 
rataantutustuminen 

AVO: Klo 10.00 
ALO1: Klo 12.30 
ALO2: Klo 13.45 

MES: Klo 10.00 ja 10.15 
VOI: Klo 13.15 
 

 

Ryhmäsi (ALO) löydät lähtölistasta. Lähtölistat julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä ennen kilpailua. 

Tarkistathan vielä kisapaikalla aikataulut ja lähtölistat! 

 

ALO- ja AVO-luokkien koetoimitsija: 

Suvi Pöllänen, suvie.pollanen@gmail.com, 050 5489865 

 

VOI- ja MES-luokkien koetoimitsija: 

Marja (Maiju) Haapaniemi, maijuhaa@gmail.com, 044 5252500 

 

Yhteydenotot ennen kisapäivää sähköpostilla – myös poisjäännit. 

Kisapäivänä tavoittaa parhaiten puhelimitse. 

 

Jos koirasi tarvitsee kisakirjan ja/tai tulet ensimmäistä kertaa kisaamaan virallisissa kisoissa, ilmoittaudu 

paikan päällä viimeistään tuntia ennen ilmoitettua aikaa kisakirjan varmennusta varten. Kisakirjoja 

myynnissä paikan päällä, hinta 3€ (varaa tasaraha). Jos koirallasi on jo kisakirja, ilmoittaudu paikalla 

viimeistään puolituntia ennen ilmoitettua aikaa. Jos olemme edellä aikataulusta, voimme aloittaa 

seuraavan luokan, kun kaikki luokan koirakot ovat ilmoittautuneet. Kuitenkin aikaisintaan puoli tuntia 

ennen ilmoitettua aikaa. 

 

Palkintojenjako luokkien välissä. ALO-luokan kisakirjat jaetaan myös ryhmien välissä niille, jotka eivät 

sijoittuneet kolmen parhaan joukkoon. 
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Pysäköinti: 

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

välttämättä saa kentän välittömään läheisyyteen, joten esimerkiksi häkkien ottaminen mukaan on 

suositeltavaa. Paikalla on liikenteenohjausta kahdelle eri paikkapaikalle. 

 

Muista ottaa kilpailupäivänä mukaan: 

• Koira 

• Vettä koiralle ja itsellesi 

• Koiran rekisteri- ja rokotustodistus 

• Kilpailukirja 

o Kilpailukirjaa vasten varaa 3€, mielellään tasaraha 

• Tavallinen hihna ja kaulain tai valjaat, joissa hihna kiinnittyy koiran selkään. 

o Kuristavat kaulaimet, ketjukaulaimet ja vedonestovaljaat ovat kiellettyjä. 

• Iloinen mieli itsellesi ja heiluva häntä koirallesi! 

 

Muista myös: 

• Koirat eivät saa olla kilpailupaikalla kytkemättä. 

• Koirien jätökset ja muut roskat on ehdottomasti korjattava ympäristöstä sekä tieltä roskikseen!! 

• Kisapaikalla on kanttiini, josta voit ostaa kahvia/teetä ja pikkupurtavaa. Suositellaan korttimaksua! 

• Kilpailupaikalla on mahdollisuus uittaa koiraa, kisakentän pitkältä sivulta pääsee rantaan. 

 

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. 

 

Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on 

ylituomareilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 

 

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt: 

 

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

oman luokan päätyttyä 

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

maamiesseurantalolla. Anna wc:stä ja oviaukosta poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. 

• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella ja pyri pitämään turvavälit. 

• Kasvomaskia saa halutessaan käyttää. 

 

 

Kilpailussa noudatamme Suomen Kennelliiton antidopingsääntöjä sekä rally-tokon sääntöjä ja 

kilpailuohjeita. Muistathan tarkistaa, että koirasi on rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

 

 

 

 



Ajo-ohje Salmelantie 202, Artjärvi 

 

 
 

 

Eläinlääkäripäivystys viikonloppuisin: 

0600 39 2121 / pieneläimet (lemmikit) 

Pieneläinpäivystys klo 8–20 puhelun hinta 2,035 €/min, Pieneläinpäivystys klo 20–8 puhelun hinta 4,006 

€/min 

 

Tervetuloa paikalle ja iloista kisamieltä kaikille! 

 


