
RAAHEN KOIRAKERHON AGILITYN EPIKSET JA SEURANMESTARUUS 

2017 

 
Kesäkauden epikset järjestetään seuraavina päivinä: 

 

Ti 2.5.2017 Reppu cup 1. osakilpailu 

Pe 2.6.2017 Reppu cup 2. osakilpailu 

Pe 7.7.2017  Reppu cup 3. osakilpailu 
Pe 18.8.2017  Reppu cup 4. osakilpailu 

Pe 8.9.2017 Mölliepikset 

 

Reppu cup osakilpailuihin ovat tervetulleita kaikki kisaajat! Tarkemmat säännöt Reppu 

Cupista alempana. 

 

Seuranmestaruudet ratkaistaan 1-3lk:lla virallisten kisojen yhteydessä sunnuntaina 3.9.2017, 

radat D + E. Möllien seuranmestaruus ratkaistaan 8.9.2017 Mölli A ja Mölli B-ratojen 

yhteistuloksella. HOX! Seuranmestaruuteen huomioidaan kummankin radan ensimmäinen 

tulos, uusinnan tuloksia ei siis oteta huomioon möllimestaruudesta kisatessa. 

 

Ilmoittautuminen alkaa klo 18:00 ja ensimmäinen rataantutustuminen alkaa klo 18:30. 

Talkoolaisten oltava paikalla klo 17:45. Luokat ovat möllit ja kisaavat. 

 

Epikset järjestetään Myllymäen koulun vieressä olevalla agilitykentällä. (Oikotie 42, 

Saloinen). Ilmoittautuminen epiksiin mahdollista sekä ennakkoon että paikanpäällä. 

 

Hinnat: 

Ennakkoilmoittautuneille 1. startti 4€ ja seuraavat 2€. 

Paikanpäällä ilmoittautuneille 1. startti 5€ ja seuraavat 3€. 

 

Säännöt 

- Osallistuvien koirien on oltava vähintään 12kk ikäisiä. 

- Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, rokotustodistus esitettävä pyydettäessä. 

- Juoksuiset nartut voivat osallistua samoilla säännöillä epiksiin kuin treeneihinkin eli 

housut jalassa ja kisapaikalla vain omalla vuorollaan, odotteluaika autossa/häkissä. 

- Koirakko voi osallistua molempiin luokkiin riippumatta virallisesta kisaluokastaan. 

- Molemmat radat voi uusia yhden kerran, paras tulos jää voimaan. Uusintastartit 

ilmoitettava heti ilmoittautumisen yhteydessä. 

- Luokat tuomaroidaan virallisten sääntöjen mukaisesti, poikkeuksena mölliluokka jossa ei 

hylätä (hylkäyksestä 10vp). Mölliluokassa tulee kuitenkin suorittaa kaikki esteet.  

- Mölliradalla ei ole kontakteja, pujottelua, pussia eikä rengasta. 

- Kisaavien radalla on käytössä aikatasoitus. Ylemmissä luokissa kisaaville lisätään 

suoritusaikaa seuraavasti: 2lk kisaavat +2s ja 3lk kisaavat +4s. 

- Palkinnon voi saada vain siinä luokassa, missä kilpailee virallisesti (mölliluokassa 

palkitaan koirat, jotka eivät ole vielä startanneet virallisissa kilpailuissa). Eli jos haluat 

kisata esim. maksi-koiralla medi-luokassa, niin et ole mukana palkintojen jaossa. 

 



Talkootehtävät 

- Tuomari (suunnittelee radat ja toimii ratamestarina) 

- Tuomarinsihteeri (avustaa ilmossa) 

- Pöytäkirjanpitäjä (atk) 

- Ilmoittautumisten vastaanottaja (episvastaavat huolehtivat ennakkoilmoista) 

- Ajanottajat 2kpl 

- Ratahenkilöitä 

Talkoilijat ovat oikeutettuja osallistumaan epiksiin, mikäli talkoilijamäärä on riittävä. 

 

Reppu CUP -säännöt 

- Reppu CUPpeihin ovat tervetulleita kaikki kisaajat mutta palkinnon voi saada vain Raahen 

Koirakerhon jäsen. 

- Reppu CUPin parhaat palkitaan Raahen Koirakerhon vuosikokouksessa, mölleistä sekä 

kisaavista eniten pisteitä keränneet. 

- Reppu cup sisältää 4 osakilpailua, joiden radat arvostellaan epissääntöjen mukaan.  

-  CUP-pisteet kertyvät seuraavasti: 

1. sija 5p. 

2. sija 4p 

3. sija 3p. 

4. sija 2p. 

5. sija 1p. 

Lisäksi jokaisesta nollaradasta 2p. 

 

 


