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Tervetuloa agilitykilpailuihin Nurmijärvelle 22.8.2021!  

 

 

Kiitos ilmoittautumisestasi Impivaaran Hallit ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin. 

Tuomarinamme toimii Tommi Raita-aho. 

Kilpailupaikka 
 
Kilpailut järjestetään osittain aidatulla kivituhkapohjaisella koulutuskentällämme, joka sijaitsee Nurmijärven 
kunnassa, 1 km päässä Röykän keskustasta osoitteessa Kiljavantie 784. Paikalla on pieni buffet ja wc. Buffetissa 
on korttimaksumahdollisuus käteisen lisäksi.  
Alvar Petillä ja koirakoulu Rallitassulla on myyntikojut paikan päällä. 

Huom! Kentälle ei ole vesipistettä, joten otathan riittävästi juomavettä itsellesi ja koirallesi.  

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen oman luokkasi arvioitua alkamisaikaa (mitattaville 

koirakoille ilmoitetaan erikseen etukäteen milloin tullaan mittaukseen).  

Ilmoittautuminen kisapaikalla tapahtuu buffetin vieressä teltassa omatoimi-ilmoittautumisena. Kilpailija ottaa 

post-it-lapuille kirjoitetut omat kilpailunumeronsa ja liimaa omaan kisakirjaansa sen aukeaman kohdalle, johon 

tuloksia kirjataan. Sen jälkeen kilpailija laittaa kirjan oikean taso- ja säkäluokan laatikkoon 

numerojärjestykseen. 

• Rokotukset tarkistetaan pistokokein. 

• Muista turvavälit myös ilmoittautumisessa. 

• HUOM! Emme käytä kisoissa numerolappuja, seuraa kuulutusta. Voit myös kirjoittaa omien koiriesi numerot 

itsellesi muistiin, jos epäilet että et muista numeroa.  

Mukaasi tarvitset tuloskirjan (voi ostaa myös paikanpäältä), rekisteritodistuksen (x-rotuisille omistajatodistus), 

rokotuskortin sekä mittaustodistuksen, mikäli koirallasi sellainen on (lopullinen tai väliaikainen). Huomioithan, 

että rokotustodistuksessa tulee olla merkintä viimeisestä rokotuksen voimassaolopäivästä, muuten koirallasi ei 

ole osallistumisoikeutta. Merkinnän saat eläinlääkäriltäsi. Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva Suomen 

Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B). Muistathan myös antidopingsäännöt (Kennelliiton sivuilta lisätietoa). 

Mittaus 

Mikäli koirasi tarvitsee mitata, lähetäthän siitä etukäteen tiedon osoitteeseen agilityih@gmail.com tai 
tekstiviesti puh. +358 50 564 5639. Täytä mittaustodistus (koiran ja omistajan tiedot) ja lähetä esitäytetty 
todistus sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina klo 18.00 tai tuo esitäytetty lomake 
paikan päälle. Linkki lomakkeeseen: 
http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/13332/valiaikainen_mittaustodistus_taytto.pdf. Voit myös ilmoittaa 
lomakkeessa tarvittavat tiedot osoitteeseen agilityih@gmail.com tai tekstiviestinä puh. +358 50 564 5639 
viimeistään perjantaina 20.8. klo 18.  

Huomioithan, että kilpailuissa mitataan vain kilpailuun osallistuvat koirat, joten mikäli koirallasi on jo 
mittaustodistus, tulee se ottaa mukaan. 

HUOM! Kaikkien uusissa kansallisissa säkäluokissa (XS ja SL) kisaavien pitää voida todistaa oikeutensa kisata ko. 
säkäluokassa, joten varaudu esittämään SAGI:n mittaustodistus kisajärjestäjille. Mittaustodistus tulee olla aina 
tuloskirjan osana. 
 

Koirien ulkoilutus 

Kilpailupaikalla ja sen läheisyydessä liikuttaessa koirat tulee olla kytkettynä. Kentän vierestä lähtee lyhyt 
lenkkipolku ja koirat voivat halutessaan kastautua kenttäalueemme omassa lammessa. Koiria ei päästetä 
tarpeilleen naapureiden piha-alueille ja koirien jätökset tulee kerätä joka paikasta. Parakin seinästä löytyy 
kakkapussiautomaatti. 
 
Muistathan  huolehtia alueen siisteydestä. Ethän tupakoi kenttäalueella! Tupakantumpeille on astia roskiksen 
vieressä parakin päädyssä. 
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Autojen paikoitus 

Autot pysäköidään alueen P-paikoille tai isolle koulutuskentälle (ks. karttapiirros kirjeen lopussa). Ruuhka-
aikoina pyrimme opastamaan pysäköinnissä. Huolehdithan, että koirat eivät ole liian kuumassa autossa. 
Häkeille on järjestetty oma alue isolle kentälle. 

Tarkista kilpailutietosi! Jos havaitset tiedoissa virheitä tai joudut jäämään kisasta pois, ilmoitathan siitä  
viipymättä osoitteeseen agilityih@gmail.com tai tekstiviestinä puh. +358 50 564 5639. Kerro viestissäsi koirasi 
kutsumanimi, rekisterinumero ja kilpailuluokka mihin olet ilmoittautunut. Perjantaina 20.8. klo 12:00 jälkeen 
ilmoitukset vain tekstiviestillä.  
 
Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira/ohjaaja sairastuu/loukkaantuu. 

Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärin/fysioterapeutin tmv. todistus. 

Kisamaksupalautuksista vähennämme pankkikuluja 2 euroa. Kisamaksujen palautuspyynnöt viimeistään 29.8. 

sähköpostitse agilityih@gmail.com tai osoitteeseen Kati Nieminen, Ratasillantie 105, 05100 Röykkä. Tämän 

jälkeen tulleita maksupyyntöjä ei enää huomioida. 

1-   ja   2-luokan koirakot voivat vuoden 2018 alusta voimaan tulleiden sääntöjen mukaisesti nousta seuraavaan 

tasoluokkaan kolmen luokanvaihtoon oikeuttavan tuloksen jälkeen. Nouseminen on kuitenkin pakollista vasta 

kahdeksannen luokkanousuun oikeuttavan tuloksen jälkeen.  

Pyydämme ohjaajia ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, mikäli heillä on luokkanousumahdollisuus ja 

he aikovat seuraavan nollan saadessaan nousta seuraavaan luokkaan.   

Mikäli koirakko on kilpaillut aikaisemmin ylemmässä tasoluokassa ja haluaa nyt osallistua alempaan 

tasoluokkaan, osallistumisesta pitää olla SAGI:n myöntämä lupa (kilpailuoikeus tulee voida osoittaa 

kisajärjestäjälle). 

Jokaiseen luokkaan on mahdollista osallistua nartulla, jolla on juoksuaika. Nartulla on siinä tapauksessa oltava 

juoksusuoja ja punainen nauha hihnassa merkkinä juoksuista. Turhaa oleskelua kisapaikalla tulee välttää. 

Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta. Ilmoitathan 

juoksuista ilmoittautumispisteessä. 

Kisan vastaavana koetoimitsijana toimii Tiina Rantio p. +358 50 564 5639.  

Eläinlääkäri 

Nurmijärven päivystävän eläinlääkärin numero: 0600 14241.  

Vantaan Tammistossa Eläinsairaala Evidensia: 0600 418 730 

 

Kilpailuissa noudatettava erityisohje korona-aikana 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 

Suomen Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Impivaaran Hallit ry, kokeen, kilpailun toimihenkilöt tai ylituomari 

eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta koronaaltistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä 

aiheutuvista vahingoista. Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. 

Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on 

ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 

Kilpailualueella on saatavilla käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä. Anna vessasta ja oviaukosta 

poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. Paikanpäältä voi ostaa sekä kertakäyttöisiä että kankaisia maskeja.  

Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella ja pidä turvavälit. 

Kilpailupaikalle saavat tulla ainoastaan täysin oireettomat henkilöt. 

 

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä kisapäivää sinulle ja koirallesi! 

Impivaaran Hallit ry 
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Lähtöluettelot ja aikataulut 

 

Alla olevassa taulukossa on luokkien lähtöjärjestykset sekä rataantutustumisen arvioitu alkamisaika.  

Mikäli kilpailupäivän aikana olemme aikataulusta edellä, voimme aikaistaa startteja max. 30 min. 

Aikataulussa pysymisen kannalta on erittäin tärkeää, että huolehdit omasta suoritusvuorostasi.     

Lähtöluettelo löytyy kotisivuiltamme osoitteesta impivaaranhallit.fi viimeistään perjantaina. Lisäksi tietoa 

kisoista löytyy Facebook-tapahtumasta Agikisat Nurmijärvellä 22.8. 

 

Palkintojenjakoja ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Voittaja, 2. ja 3. tuloksen saaja voi hakea ruusukkeen ja 

palkinnon kanttiinin vierestä ohjeistuksen mukaan. 

Sunnuntai 22.08.2021     

        

Kisa / luokka Tuomari Rataantutustuminen, klo  koiria 

A XS1 AGI 

Tommi Raita-aho 10:30 

0 

A S1 AGI 4 

A M1 AGI 2 

A SL1 AGI 4 

A L1 AGI 4 

        

B XS1 AGI 

Tommi Raita-aho 11:30 

1 

B S1 AGI 5 

B M1 AGI 2 

B SL1 AGI 4 

B L1 AGI 5 

        

C XS1 JUMP 

Tommi Raita-aho 12:40 

1 

C S1 JUMP 5 

C M1 JUMP 0 

C SL1 JUMP 3 

C L1 JUMP 3 

        

C XS2 JUMP 

Tommi Raita-aho 13:40 

0 

C S2 JUMP 3 

C M2 JUMP 4 

C SL2 JUMP 3 

C L2 JUMP 2 

        

B XS2 AGI 

Tommi Raita-aho 14:40 

0 

B S2 AGI 3 

B M2 AGI 5 

B SL2 AGI 3 

B L2 AGI 5 

        

A XS2 AGI 

Tommi Raita-aho 15:45 

0 

A S2 AGI 2 

A M2 AGI 5 

A SL2 AGI 3 

A L2 AGI 4 

        

    
KILPAILUN ARVIOITU PÄÄTTYMISAIKA 16:25 85 

 

https://www.facebook.com/events/1164632964028804/
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Tapahtumaamme sponsoroivat mm. 
 

Rallitassu – paikalla kisapäivänä! 
Alvar Pet  
Halikatti 

Husse 
Vetericyn 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

https://www.rallitassu.fi/
https://alvarpet.com/
https://www.halikatti.fi/
https://www.husse.fi/
https://www.piapharma.fi/

