
   

 

 

TERVETULOA KOIRAKERHO HEILUHÄNNÄT RY:N AGILITYKILPAILUIHIN 1.6.2015 ! 

 

Tuomarina kilpailuissa toimii Kari Jalonen. 

 

Kilpailupaikka Hyökännummen koulu sijaitsee osoitteessa Nummelantie 9 04500 Kellokoski. Kentällä on 

pohjana kivituhka. Paikalla on buffetti ja WC.  

 

Oheisessa taulukossa luokkien koot ja järjestykset sekä rataan tutustumisten arvioidut alkamisajankohdat. 

Oman lähtönumerosi näet osoitelipukkeesta tai 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 2015 sekä hakaneula numerolapun 

kiinnitystä varten.  

 

Muistathan myös antidopingsäännöt (www.kennelliitto.fi). Mikäli osoitelipukkeessa tai 

vahvistussähköpostissa on koiran kutsumanimen yhteydessä tähti (*), on maksukuitti esitettävä tai 

lahjakortti luovutettava ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Muista huolehtia alueen siisteydestä, kakkapusseja saa ilmoittautumispisteestä. 

 

Vastaavan koetoimitsijan tunnistat kisapaikalla keltaisesta liivistä. Ilmoita 

poisjäännistä mahdollisimman pian mieluiten sähköpostitse agivastaava@gmail.com tai 

numeroon puh. 046 6210 232. Kisapäivänä poisjäännit (mieluiten tekstiviestillä) ja tiedustelut  

(ei tekstiviestillä) edellä mainittuun puhelinnumeroon. 

 

Kisamaksun palauttamiseen oikeuttavat todistukset pyydetään lähettämään 

4.6.2015 mennessä osoitteeseen Koirakerho Heiluhännät ry c/o Merja Lahti, Petäjätie 20, 04480 

HAARAJOKI tai heiluhannat@gmail.com  

 



 

Maanantai 1.6.2015  

Kisa Koiria klo tuomari 

Mini 3 A 18 18.00 Kari Jalonen 

Medi 3 A 19 18.25 Kari Jalonen 

Maxi 3 A 25 18.50 Kari Jalonen 

  

B kisa alkaa välittömästi A kisan jälkeen       

Mini 3 B 17  Kari Jalonen 

Medi 3 B 19  Kari Jalonen 

Maxi 3 B 25  Kari Jalonen        

       

Kisat päättyvät noin klo 21.20    

 

 

 
 

 

 

Kisapaikka: 

Hyökännummen koulun hiekkakenttä. Osoite Nummelantie 9, Mäntsälä/Tuusula. Parkkipaikat ovat 

koulurakennuksen takana. 

Koulu sijaitsee Mäntsälän ja Tuusulan rajalla, joten navigaattorista riippuen osoitteen tarjoama paikkakunta 

voi olla kumpi tahansa. 

  

Karttalinkki koepaikalle: http://goo.gl/maps/29IP5 

 

 


