
Lämpimästi tervetuloa Agility ry:n Stadin kesäskaboihin

18.-19.6.2022!
Tuomareina toimivat Riikka Kankainen (lauantai 3. luokat, sunnuntai 1. luokat) ja Minna Räsänen (sunnuntai

2. luokat.). Kisoissa on myös tuomariharjoittelijat Ville Liukka (sunnuntai 1. luokka) ja Mikko Palsola

(sunnuntai 2. luokat).

Luokkanousut ja poisjäännit ennen kisapäivää sähköpostitse (kisainfo@agry.fi), kisapäivänä tekstiviestitse

(0504339416).

Vastaavana koetoimitsijana toimivat lauantaina Kaarin Kontturi ja sunnuntaina Maria Ahlgren.

Kisapaikkana toimii Agility ry:n kenttä Käpylän liikuntapuistossa, osoite Mäkelänkatu 72, Helsinki.

Ilmoittaudu kilpailupaikalla viimeistään 30 minuuttia ennen oman luokkasi arvioitua rataantutustumisaikaa

(ratoja voidaan aikaistaa enintään 30 minuuttia). Kisoissa mitattavat koirat (ensimmäistä kertaa kilpailevat

koirat ja rajatapauskoirat, joilla ei ole vahvistettua mittaustulosta), 30 minuuttia ennen mittausaikaa.

Sunnuntaina mittaaminen alkaa kello 8.00 (koiria 11 kpl). Jos et ole lähettänyt kuittia ennakkoon

ensimmäisestä mittauksesta, otathan kuitin mukaan!

Ilmoittautuminen avataan tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumista, paitsi sunnuntaina

ilmoittautumispiste avautuu klo 7.30. Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä (tatuointi

tai mikrosiru) sekä rokotettuja Kennelliiton määräysten mukaan. Otathan mukaan rokotustodistuksen,

rekisteritodistuksen, mittaustodistuksen sekä kilpailukirjan. Kilpailukirjat kerätään ilmoittautumispisteelle.

Ole valmis esittämään kilpailulisenssisi pyydettäessä.

Kilpailukirjoja saa tarvittaessa ostettua myös ilmoittautumispisteestä (hinta 3 euroa). Rokotustodistus

katsotaan ilmoittautumisen yhteydessä pistokokein ja tunnistusmerkintä tarkistetaan satunnaisesti

osallistujilta. Varaudu esittämään maksukuitti kisapaikalla ilmoittautuessasi, mikäli ilmoittautumisessa

arkistointitunnuksen kanssa on ollut häiriöitä ja/tai maksua ei ole rekisteröity. Huomioithan, että meillä ei

käy liikuntasetelit. Lahjakortit ilmoittautumiseen mukaan!

Palkinnot ovat noudettavissa ilmoittautumispisteeltä jokaisen radan jälkeen, kun tulokset ovat

varmistuneet.

Jos koirallasi on juoksut, mainitsethan siitä ilmoittautuessasi ja tuot koirasi kisapaikan läheisyyteen vain

suorituksesi ajaksi. Kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan

tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi.

Kilpailupaikalla on lähtöalusta.

AGRYn kenttä sijaitsee osoitteessa Mäkelänkatu 72.

Kenttä on aidattu (korkeat aidat, hyvät portit)

kivituhkapohjainen ja jaettu kahteen osaan.

mailto:kisainfo@agry.fi


Kävelymatka Pasilan asemalta karttaan merkittyä kävelytietä pitkin on n. 1 kilometri (15 minuutin kävely).

Autolla etelän suunnasta pitkin Mäkelänkatua tultaessa on oltava erityisen varovainen käännyttäessä

vasemmalle sekä raitiotiekaistojen että ajoväylän yli. Suosittelemme autolla etelästä tuleville oikealle

ohjattua U-käännöstä edessä olevan risteyksen kautta. Käytössä olevat parkkipaikat ovat kentän vieressä

olevat P-paikat. Myös etelämpänä sijaitsevan Velodromin edessä on parkkipaikkoja.

Pidäthän kisapaikan siistinä ja kerääthän koirasi jätökset! Ulkoiluta koirasi mielellään puiston ulkopuolella,

esim. Mäkelänkadun tai Koskelantien varressa. WC:t ovat Käpylän liikuntapuiston huoltorakennuksessa

kenttää vastapäätä. Paikalla on myös pieni buffetti, maksutapoina käteinen sekä MobilePay.

Kisaaja on velvollinen tarkistamaan sekä omat tuloksensa kisapaikalla tuloslistoista että kisakirjan merkinnät

(tulos, sijoitus, LUVA/OIVA/SERT/SERT-H -merkinnät, tuomarin allekirjoitus). Muutospyynnöt on toimitettava

järjestävälle seuralle viikon sisällä kilpailun pitämisestä.

Korona-ohjeistus:

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Ethän tule kisoihin sairaana!

Koronavirus-infektion oireiden vuoksi kilpailusta poisjäävien osallistumismaksu palautetaan. Kisamaksujen

palautuspyynnöt viikon sisällä osoitteeseen maksut(at)agry.fi. Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin

osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen,

kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta

korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Kisamaksujen palautuksia varten liitä mukaan joko lääkärintodistus koiran sairastumisesta tai kahden

henkilön allekirjoittama todistus koiran kiimasta. Palautuspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen

maksut(at)agry.fi viikon sisällä kilpailun pitämisestä.

Lähtölistat julkaistaan osoitteessa www.agry.fi ja kilpailun FB-tapahtumassa. Lähtölistoja ei ole jaossa

kilpailupaikalla. Jos kisa saadaan sujumaan jouhevasti, voidaan ratoja aikaistaa max. 30 minuuttia. Seuraa

tapahtuman fb-sivuilta ilmoituksia kilpailun kulusta.

Kilpailun aikataulu 18.6.

Rata Tuomari Kokoluokka Koiramäärä Tutustuminen
3A agility Riikka

Kankainen
p.maksi/maksi 14+21 9.00 p.maksi

9.30 maksi

3B hyppy Riikka
Kankainen

p.maksi/maksi 15+25 10.25

3C agility Riikka
Kankainen

p.maksi/maksi 14+21 11.40

3C agility Riikka
Kankainen

mini/
medi

9+16 13.15

3B hyppy Riikka
Kankainen

p.mini/mini/
medi

1+12+18 14.15

http://www.agry.fi
https://fb.me/e/XIxbJtD3


3A agility Riikka
Kankainen

p.mini/mini/
medi

1+11+16 15.30

Kisat päättyvät noin klo 16.45

Kilpailun aikataulu 19.6.

Mittaus (11 kpl) klo 8.00

Rata Tuomari Kokoluokka Koiramäärä Tutustuminen
1A agility Riikka

Kankainen /
Ville Liukka

p.mini/mini/
medi

p.maksi/maksi

3+4+8

8+13

9.20
p.mini/mini/
medi
10.05
p.maksi/maksi

1B hyppy Riikka
Kankainen /
Ville Liukka

p.mini/mini/
medi

p.maksi/maksi

2+7+11

9+15

11.15
p.mini/mini/
medi
12.10
p.maksi/maksi

1C agility Riikka
Kankainen /
Ville Liukka

p.mini/mini/
medi
p.maksi/maksi

3+5+8

9+15

13.25
p.mini/mini/
medi
14.15
p.maksi/maksi

2A agility Minna
Räsänen/
Mikko Palsola

p.mini/mini/
medi
p.maksi/maksi

2+5+10

1+10

15.30

16.15
2B hyppy Minna

Räsänen/
Mikko Palsola

p.mini/mini/
medi/maksi

2+6+10+8 17.00

2C agility Minna
Räsänen/
Mikko Palsola

p.mini/mini/
medi
p.maksi/maksi

2+6+8

1+9

18.10

18.50
Kisat päättyvät noin klo 19.30

Pieneläinpäivystys (YES) Viikissä, puh. 0600 97411

Iloista kisapäivää kaikille!

Terveisin,

AGRYn kisatiimi



Yhteistyökumppanit:


