
Tervetuloa Keravan Agility Teamin
agilitykilpailuihin Ojankoon lauantaina

18.2.2023

Kilpailupaikkana on Ojanko Areena osoitteessa Pitkäsuonkuja 6, Vantaa. Ajo-ohje

Paikalla on buffetti (maksuvälineenä pankkikortti/käteinen) sekä WC.

Tuomareina kisoissa toimivat Jouni Kautto, Marko Kivihalme, Mikko Aaltonen ja Markku Kaukinen. Jouni
Kauton radoilla (osalla tai kaikilla) toimii tuomariharjoittelija Eva Kajander.

Vastaavat koetoimitsijat ovat Sari Kulju ja Hanna Salovuori.

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja ja
tunnistusmerkittyjä sekä vähintään 18 kk ikäisiä. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Ohjaajilla on
oltava Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B -lisenssi). Muistathan myös antidopingsäännön
(www.kennelliitto.fi)

Muistathan ottaa mukaasi:
● mahdolliset lahjakortit
● rokotustodistuksen
● kilpailukirjan (myös kilpailupaikalla myynnissä),

HUOM! Mikäli kilpailukirjaan ei ole päivitetty vielä yhteenvetoriviä, ota mukaan myös kaikki koiran
aiemmat kisakirjat

● mittaustodistuksen (jos sinulla on jo sellainen)
● rekisteritodistuksen / x-rotuisen omistajatodistuksen

Tule ajoissa paikalle, ilmoittaudu viimeistään 30 minuuttia ennen oman luokkasi alkamisaikaa (aikataulu
seuraavalla sivulla). Tuo kisakirjasi ilmoittautumispisteessä olevaan laatikkoon ja nouda se samasta paikasta
tulosten valmistuttua. Jos koirallasi on luokkanousumahdollisuus, kerro ilmoittautumisessa, haluatko koirasi
nousevan kesken kisapäivän ylempään luokkaan.

Juoksut: Mikäli koirallasi on juoksut, ilmoita asiasta ilmoittautumisessa. Juoksuisen nartun on kilpailupaikalla
käytettävä juoksusuojaa ja talutushihnassa on kannettava punaista nauhaa, jonka saat ilmopisteestä.
Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi.

Mittaus: Ilman voimassaolevaa väliaikaista tai lopullista mittaustodistusta koiralla ei ole kilpailuoikeutta.
Jos koirasi on pikkumaksi ja sen aiempi viimeinen mittaustulos on 47-48 cm (eikä sille ole vahvistettu FCI
intermediate kokoluokkaa tai mittaukset ovat sen osalta kesken), koira on mitattava 1.1.2023 alkaen
ensimmäisissä kisoissa, mihin se osallistuu, jos se tuomarin puolesta on mahdollista. Vain mittaukseen
ennakkoon ilmoitetut koirat mitataan kisapaikalla.
Mittausten aikataulu ennakkoon ilmoittautuneille koirille:

● klo 7:30 - 9:00 1-luokan koirat
● n. klo 12:30-13:00 FCI-kokoluokan tarkistusmittaukset 3-luokan koirille

https://ojanko.fi/yhteystiedot/
http://www.kennelliitto.fi


Aikataulu: Kilpailut käydään kahdella kentällä samanaikaisesti koko päivän ajan.

Oheisesta taulukosta näet oman luokkasi rataantutustumisen arvioidun alkamisajan. Aikataulu on ohjeellinen
ja luokat saattavat alkaa hieman arvioitua aikaisemmin (max 30 min). Tummennetulla merkittyjä aikoja ei
kuitenkaan aikaisteta, vaikka kilpailupäivä olisikin edellä aikataulusta.

KENTTÄ 1 KENTTÄ 2
ALKAA LUOKKA RATA KOKO TUOMARI ALKAA LUOKKA RATA KOKO TUOMARI

08:00 MITTAUS 1-luokka 07:30 MITTAUS 1-luokka
09:00 1 A L, sL

Kivihalme

08:00 1 C L, sL

Aaltonen

09:50 1 A M, S, xS 09:05 1 C M, S, xS

10:50 1 B L, sL 10:35 2 C L, sL

11:50 1 B M, S, xS 11:25 2 C M, S, xS

13:00 2 A L, sL 13:05 3 C L

13:45 2 A M, S, xS 14:05 3 C sL
14:45 2 B L, sL 15:25 3 A L

Kautto

15:30 2 B M, S, xS 16:25 3 A sL

16:30 3 B L

Kaukinen

17:10 3 A M

17:20 3 B sL 17:40 3 A S, xS
18:00 3 B M 19:00 3 C M
18:40 3 B S, xS 19:40 3 C S, xS

Kenttäjako:



Mikäli kisakirjasi välissä ei ole vielä ko. tietoja (yhteenvetoriviä):

● Laske valmiiksi koirasi aiemmat 0-tulokset erilliselle lapulle ja laita se kisakirjan väliin. Tähän voit
myös käyttää Sagin valmista lomaketta (löytyy myös kisapaikalla ilmopisteestä).

● Jos kisaat 1-luokassa:
Merkitse 1-luokassa saadut 1) hyppy-0 lkm ja 2) hyppy-LUVA lkm 3) agi-0 lkm ja 4) agi-LUVA lkm

● Jos kisaat 2-luokassa:
Merkitse 1-luokassa saadut 1) hyppy-0 lkm ja 2) hyppy-LUVA lkm 3) agi-0 lkm ja 4) agi-LUVA lkm
Merkitse 2-luokassa saadut 1) hyppy-0 lkm ja 2) hyppy-LUVA lkm 3) agi-0 lkm ja 4) agi-LUVA lkm

● Jos kisaat 3-luokassa:
Merkitse 1-luokassa saadut 1) hyppy-0 lkm ja 2) hyppy-LUVA lkm 3) agi-0 lkm ja 4) agi-LUVA lkm
Merkitse 2-luokassa saadut 1) hyppy-0 lkm ja 2) hyppy-LUVA lkm 3) agi-0 lkm ja 4) agi-LUVA lkm
Merkitse 3-luokassa saadut 1) hyppy-0 lkm ja 2) hyppy-LUVA lkm 3) agi-0 lkm ja 4) agi-LUVA lkm

● Mikäli hyppy- ja/tai agilitynollia on vähintään 9 kpl, merkitse ko. kohtaan "väh. 9".

● Jos koirallasi on tuloksia useammassa kisakirjassa, ota vanhat kisakirjat mukaan ja tuo ne
ilmopisteeseen.

● Tarkista kisakirjasi. Jos kisakirjassasi ei ole enää tyhjiä sivuja jäljellä, osta ilmopisteestä uusi
kisakirja ja täytä siihen esitiedot valmiiksi. Kisakirjan (3€) voi maksaa kortilla tai tasarahalla
käteisellä.

Lähtöluettelot: päivitetään osoitteeseen http://www.keravanagilityteam.com.

Yhteystiedot:
● Tiedustelut / poissaolot / luokkanousut: kisat@keravanagilityteam.com
● Kilpailupäivänä: puh. 046 957 6174
● Pieneläinpäivystys (YES) Viikissä, puh 0600 97411
● Osallistumismaksu palautetaan lääkärintodistusta tai juoksutodistusta vastaan. Kisamaksun

palautukseen oikeuttavat poissaolot on ilmoitettava ennen kilpailun alkua. Tilitieto ja
osallistumistiedot (monta rataa/säkäluokka) tulee ilmoittaa viikon kuluessa kisoista osoitteeseen
kisat@keravanagilityteam.com

Kilpailualueen sulkeutuminen: Kisojen päätyttyä hallin ovet suljetaan 60 minuutin (tunti) kuluttua kisojen
päättymisen jälkeen. Huomioittehan tämän, kun menette koirien kanssa lenkille.

Menestyksekästä kisapäivää!

Keravan Agility Team ry

https://drive.google.com/file/d/1yXghaoWFp04Ll-Jz7mWyXZwYk7riJjhg/view?fbclid=IwAR1rVIOiBXVltvabN_H5cS_bI-UM1eHRtQt4Yqg-GgWUuvxNOv3euXynSmM
http://www.keravanagilityteam.com
mailto:kisat@keravanagilityteam.com
mailto:kisat@keravanagilityteam.com

