
  

 

Tervetuloa Artjärven Ärinöiden agilitykilpailuihin 9.-
10.7.2022 

 

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-tokokilpailut sekä lauantaina että sunnuntaina. 
 
Tuomareina agilitykilpailuissa toimivat Sisko Pulkkinen 
(tuomariharjoittelija Jenny Neumanen 2-luokassa), Anne Huittinen (tuomariharjoittelija Eva Kajander 3-
luokassa lauantaina) ja Harri Huittinen. 
 
 

Lauantaina 9.7. kisataan 1- ja 2-luokissa kolme rataa (A-agility, B-agility, C-hyppy) ja 3.luokassa kaksi rataa 
(A-agility ja B-agilty). 

 
Sunnuntaina 10.7. kisataan 1.- ja 2.luokissa kaksi rataa (D-agility, E-agility) ja 3.luokassa kolme rataa (D-
agility, E-agility, F-hyppy).  
 
Tuomarijaon näet aikatauluista. 
 
 
Tiedustelut, luokkamuutokset ja poisjäännit ennen kisaviikonloppua vastaavalle koetoimitsijalle 
Hanna Pylkkänen, hannapylkkanen@gmail.com, 040 828 2048 
 
Kisapäivinä puhelimitse 
Hanna Pylkkänen puh 040 828 2048 
 
 
 
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 torstain 7.7.2022 aikana osoitteessa https://www.vau-agility.net/kategoriat/agility/ . 

Lähtölistat ovat näkyvillä myös kilpailupaikalla.  

 

Kisainfo 

Tuo kisakirjasi laatikkoon ilmopisteeseen ja merkitse listoihin olevasi paikalla, ota henkarista numeroliivisi. 
Mikäli maksat osallistumisen lahjakorteilla tai liikuntaseteleillä, kirjaa nimesi jokaiseen 
lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen ja jätä ne niille varattuun laatikkoon. Liivi palautetaan 
kilpailusuoritusten jälkeen ilmopisteessä olevaan saaviin.  

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

Seuraava luokka voi alkaa heti kun rata saadaan rakennettua valmiiksi, mutta aikatauluun punaisella 
merkittyjä aikoja ei aikaisteta! 

Mikäli osallistut kilpailuun juoksuisella nartulla, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen 
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan 
kilpailusuorituksen ajaksi ennen rata-alueelle menoa. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta. 
Ilmoitathan juoksusta ilmopisteelle saapuessasi kisapaikalle. 
 

Rokotustodistuksia tarkistetaan pistokokein numeroliivien noutopisteellä. 

 

Poissaolot  

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, olethan paikalla aikataulussa 
erikseen ilmoitettuna aikana. 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. 

 

 

 

 



  

 

Tärkeitä ohjeita kilpailupaikalla toimimiseen  

Pidä koirasi kytkettynä kilpailualueen ulkopuolella ja huolehdi alueen siisteydestä keräämällä koirasi 
jätökset. 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. 

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

Huomioithan, että jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 
Tapahtuman järjestäjä, kilpailun toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta 
korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. 

 

Kenttäalueen kartta 

 

 

Pysäköinti 

Urheilukentän parkkipaikka on aika pieni, joten toivomme huomaavaisuutta parkkeerauksessa. Autoja ei 
välttämättä saa kentän välittömään läheisyyteen, joten esimerkiksi häkkien ottaminen mukaan on 
suositeltavaa.  

 

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. 

 

Ajo-ohje  

Salmelantie 202, Artjärvi 

Salmelantien varrella on opasteet kisapaikalle. 

 

 

 

 

 

TERVETULOA   

 


