
   
 
 
 
TERVETULOA KOIRAKERHO HEILUHÄNNÄT RY:N AGILITYKILPAILUIHIN 5. - 
6.9.2020! 
 
Kilpailun tuomari on Jari Suomalainen.  
 
Kilpailupaikka HH-halli sijaitsee osoitteessa Mattilantie 60, Mäntsälä. Hallissa on 
jalkapallonurmi joustokerroksella, pienimuotoinen buffetti ja WC-tilat.  

Kahviossa tarjolla kahvi, tee, pillimehu, limu, vichy. Pulla/munkki ja leipä/sämpylä.
Kaikki tuotteet laktoosittomia, myös vegaaneille tarjolla munkkeja ja leipää.
Gluteenittomana löytyy kääretorttua ja leipää.
 
HUOMIO!! Hallissa ei ole läpikulkua näissä kisoissa. 

- sisäänkäynti 1 
Käänny Mattilantieltä pihaan kyltin VIERAAT kohdalta, sisäänajoportti vasemmalla. Aja Viita-
yhtiön harmaan hallin vierestä oikealle ja käänny hallin päädystä vasemmalle, harmaa-
vihreän katoksen alla on hallin sisäänkäynti. Pysäköintipaikan voit valita vapaasti, katso 
kuitenkin ettei autosi sijaitse ajoväylillä. Varo alueella mahdollisesti liikkuvaa raskasta 
liikennettä. 

 



sisäänkäynti 2
 
Aja Viita-yhtiön harmaan hallin ohi suoraan eteenpäin, sisäänkäynti pääovesta. 
Pysäköintipaikat talon edessä. Hallin pääovesta sisään, aulasta käytävää pitkin oikealle. 

 
- Koirien ulkoilutus on sallittua ainoastaan hallin lähimetsikössä, sekä kävelytiellä aitojen 
ulkopuolella. Kävelytie lähtee sisäänajoristeyksestä katsottuna vasemmalle. Muista huolehtia
alueen siisteydestä, kakkapusseja saa ilmoittautumispisteestä.
 
- Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta/kurasta/lumesta ennen halliin tuloa, näin matto pysyy 
mahdollisimman käyttökuntoisena ja puhtaana. 

- On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona.
Käytä vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä, nastat eivät saa ylittää yli 5 mm ja 
metallipiikkien käyttö kielletty. 

- Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan halliin, eivätkä hallin seinustalle ulkopuolella.

- Tupakointi on kielletty hallissa. Tupakointipaikat sijaitsevat ulko-ovien läheisyydessä. 
Purukumin syönti sekä syljeskely hallissa on kielletty. 
 
Oheisessa taulukossa luokkien koot ja järjestykset sekä rataantutustumisten arvioidut 
alkamisajankohdat.  

Lähtöluettelon voit tulostaa nettisivuiltamme. Saavuthan ajoissa, viimeistään puoli tuntia 
ennen luokkasi arvioitua aikaa.  
 
Erillistä ilmoittautumista kisapaikalla ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat 
ilmoittaa, mikäli et tule paikalle. Ilmoitukset tekstiviestinä vastaavalle koetoimitsijalle, 
puh 045 259 8021.   

Jos maksat lahjakorteilla tai liikuntaseteleillä, toimita ne ilmoittautumispöydälle.
Tarkistamme rokotukset koirilta, joiden kilpailunumero päättyy numeroon 5.
 



Hallin sisääntulossa on pöytä jonne ainoastaan 0-tuloksen tehneiden koirien kilpailukirjat 
jätetään. Tuo kilpailukirja viipymättä, heti suorituksesi jälkeen, jotta tuloslaskenta ei hidastu. 
Tuloksesi voit tarkistaa esim. tollerin tulospalvelusta http://tolleri.net/tulospalvelu/.  
 
Valmiit kisakirjat palautetaan takaisin pöydälle radan tulosten varmistamisen jälkeen. 
Palkintojenjako järjestetään säkäluokan kaikkien ratojen jälkeen ilman lähikontakteja 
ja kättelemistä. Kilpailijoille on valmiit palkintopussit oman sijoituksen mukaisella 
paikalla.  
 
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. 
 
Juoksuiset nartut voivat osallistua kaikkiin luokkiin ja ne lähtevät omalla arvotulla paikallaan. 

Juoksuisella nartulla tulee käyttää kilpailupaikalla koko ajan juoksusuojaa ja talutushihnaan 

tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Nauhoja on tarjolla 

ilmoittautumispisteessä. Lähtöalueella on erillinen alusta juoksuisille nartuille. 

Mittaustodistuksen tulee olla kisakirjan välissä! 

 
Muista ottaa mukaasi kilpailukirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus ja 
rokotustodistus, lisenssikortti (tai tosite maksetusta lisenssistä) vuodelle 2020. 
 
Muistathan myös antidopingsäännöt (www.kennelliitto.fi).  
 
Ilmoita poisjäännistä mahdollisimman pian mieluiten sähköpostitse agivastaava@gmail.com 
tai numeroon puh. 045 259 8021 . Kisapäivänä poisjäännit (mieluiten tekstiviestillä) ja 
tiedustelut (ei tekstiviestillä) edellä mainittuun puhelinnumeroon. 
 
Kisamaksun palauttamiseen oikeuttavat todistukset pyydetään lähettämään 11.9.2020 
mennessä osoitteeseen Koirakerho Heiluhännät ry c/o Merja Lahti, Petäjätie 20, 04480 
HAARAJOKI tai heiluhannat@gmail.com 
 
ERITYISESTI HUOMIOITAVAA: 
 
- osallistujan on ehdottomasti noudatettava alla olevia ja muita järjestäjän 
mahdollisesti paikan päällä antamia ohjeita 
 
- tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt. 
 
- hallissa on wc ja käsienpesumahdollisuus 
 

http://www.kennelliitto.fi/


– älä tule hallille, jos tunnet itsesi vähänkään sairaaksi, tiedät altistuneesi 
koronatartunnalle tai lähipiirissäsi on sairastuneita/oireilevia. Ulkomailta palattuasi 
toivomme sinun noudattavan kahden viikon karanteenia. 
 
– turhaa hallissa oleskelua tulee välttää, MUISTA pitää riittävä turvaväli muihin 
paikalla oleviin henkilöihin.

– pidä erityistä huolta käsihygieniasta. Pese kätesi usein ja huolellisesti saippualla, 
sulje hanat käsipaperia tai kyynärpäätäsi käyttäen.

– yski/aivasta kyynärtaipeeseen tai hihaan.

– jos sinulla tai lähipiiriisi kuuluvalla henkilöllä todetaan koronatartunta (tai 
altistuminen) ja olet vieraillut hallissamme 14 vrk:n sisällä, ilmoita asiasta välittömästi
agivastaava@gmail.com

– jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman 
järjestäjä, tapahtuman toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan 
mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä 
aiheutuvista vahingoista. 
 

Toimisto on varaston oikealla puolella. Odottelutilaa on hieman vasemmassa reunassa 
portaiden alla, sekä oikeassa reunassa toimiston ja sisääntulon välissä.
Oikeassa reunassa on kulkuaukko keskellä.




