
  

TERVETULOA KOIRAKERHO HEILUHÄNNÄT RY:N AGILITYKILPAILUIHIN 16.12.2017!

Tuomarina kilpailuissa toimivat Javier de la Escalera (Espanja) ja Minna Väyrynen.

Kilpailupaikka JAU Areena sijaitsee osoitteessa Rajakulmantie 224, Sipoo. Hallissa on Jutagrass keinonurmi 
joustokerroksella, buffetti ja WC. Hallin lämpötila n. + 10 astetta. Hallin vesi ei ole juomakelpoista, joten 
varaathan mukaasi omat juomavedet.  

Toivomme sinun huomioivan seuraavan:
● Pysäköithän autosi saapuessasi mahdollisimman tiivisti, kiitos. 
● Koirien ulkoilutus on sallittua ainoastaan hallin puoleisessa metsikössä. Muista huolehtia alueen 
siisteydestä, kakkapusseja saa ilmoittautumispisteestä.
● Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin menoa, näin matto pysyy
mahdollisimman hyvänä ja käyttökuntoisena/puhtaana
● On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy puhtaampana.

Käytä vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä, nastat eivät saa ylittää yli 5 mm ja metallipiikkien käyttö 
kielletty. Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan hallin sisälle, eikä hallin seinustalle ulkopuolella. Tupakointi on 
kielletty hallissa ja sen seinustalla. Purukumin syönti sekä syljeskely hallissa on kielletty.

Oheisessa taulukossa luokkien koot ja järjestykset sekä rataan tutustumisten arvioidut alkamisajankohdat. 
Oman lähtönumerosi näet vahvistussähköpostista. Lähtöluettelon voit tulostaa 
nettisivuiltamme. Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua aikaa. 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti 
rokotettuja, ja ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B). 

Huomioithan myös, että rokotustodistuksessa on oltava merkintä rokotuksen viimeisestä 
voimassaolopäivästä, muutoin koiralla ei ole kilpailuoikeutta eikä starttimaksua palauteta. Merkinnän saat 
eläinlääkäriltä.

3-luokkiin on mahdollista osallistua myös juoksuisen nartun kanssa. Juoksunartulla on oltava juoksuhousut 
jatkuvasti päällä kilpailuradan ulkopuolella sekä hihnassa punainen nauha merkkinä juoksuista. Ilmoita 
koiran juoksusta ilmoittautumispisteessä. 

Muista ottaa mukaasi kilpailukirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus ja rokotustodistus, 
lisenssikortti (tai tosite maksetusta lisenssistä) vuodelle 2017.

Muistathan myös antidopingsäännöt (www.kennelliitto.f). Mikäli osoitelipukkeessa tai 
vahvistussähköpostissa on koiran kutsumanimen yhteydessä tähti (*), on maksukuitti esitettävä tai 
lahjakortti luovutettava ilmoittautumisen yhteydessä.

http://www.kennelliitto.fi/


Vastaavan koetoimitsijan tunnistat kisapaikalla keltaisesta liivistä. Ilmoita
poisjäännistä mahdollisimman pian mieluiten sähköpostitse agivastaava@gmail.com tai
numeroon puh. 040 739 2921. Kisapäivänä poisjäännit (mieluiten tekstiviestillä) ja tiedustelut 
(ei tekstiviestillä) edellä mainittuun puhelinnumeroon.

Kisamaksun palauttamiseen oikeuttavat todistukset pyydetään lähettämään
22.12.2017 mennessä osoitteeseen Koirakerho Heiluhännät ry c/o Merja Lahti, Petäjätie 20, 04480 
HAARAJOKI tai heiluhannat@gmail.com 


