
Tuomareina toimivat: Katarina Virkkala ja Vesa Sivonen

Lauantain vastaavat koetoimitsijat: Kisatunnelmissa mukana:

Jonna Jussila - 1lk

Satu Kettukangas - 2lk

Susa Rantala - joukkueet

Sunnuntain vastaavat koetoimitsijat:

Hanna Nivala - SL, L

Satu Kettukangas - XS, S, M

Vastaavan koetoimitsijan tavoitat kisapäivänä numerosta 041 314 1137

Poissaolot ja luokan vaihdot:

* Tapahtumaan voi osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt.

* Kisoihin ei tule osallistua, jos itsellä tai perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita.

Kilpailun lähtölistat julkaistaan to 27.5. osoitteessa http://www.raahenkoirakerho.fi/agilitykilpailut-

2021/ sekä kilpailupaikalla. Lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla.

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja 

sekä tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Ohjaajilla on oltava Suomen 

Agilityliiton kilpailijalisenssi ( A tai B -lisenssi). Muistathan myös, että antidopingsääntö on astunut 

voimaan 1.1.2013.

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

tuomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 

Tervetuloa Raahen Koirakerhon agilitykilpailuihin 29-30.5.2021

Kilpailupaikka on kivituhkapohjainen aidattu kenttä. Virallinen 

osoite on Oikotie 42, 92160 Saloinen. Navigaattoriin kannattaa 

laittaa osoitteeksi Ristikarintie 4, niin pääsee koulun pihalle, jossa 

agilitykenttä sijaitsee. Paikalta löytyy wc ja vesipiste.

* Koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta 

poisjääneen osallistujan ilmoittautumismaksu palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus.

* 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.

Kilpailuissa noudatetaan korona-ajan erikoisjärjestelyjä. 

* Kisakirjeen liitteenä on ohje erityisjärjestelyistä, luethan sen huolella.

* Ilmoitukset ennen kisapäivää Satu Kettukankaalle tekstiviestillä 044 356 4710 tai sähköpostilla 

satu.kettukangas@gmail.com. Kisapäivänä ilmoitukset vastaavalle koetoimitsijalle. 

* Kilpailumaksun palauttamiseksi toimita 7 vrk:n kuluessa joko lääkärintodistus tai kennelyskä 

/juoksutodistus. Kennelyskä/juoksutodistuslomakkeena käytä osoitteesta www.raahenkoirakerho.fi 

löytyvää lomaketta ohjeineen. Lähetä todistus postitse os. Satu Kettukangas, Ollinsaarentie 45 L 82, 

92120 Raahe. Todistuksia ei vastaanoteta kilpailupaikalla.  

Kilpailupaikalla ei ole kanttiinia. 



Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt

* Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella.

* PIDÄ TURVAVÄLIT.

* Vastaavan koetoimitsijan tunnistat oranssista liivistä.

Ilmoittautuminen kisapaikalla

* Rataantutustumisia ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aikaa! 

* Numerolappuja ei käytetä. Seuraa kuulutuksia!

Mitattavat koirat

* Kilpailuissa mitataan vain kilpailemaan tulevat koirat

* Muista maski myös mittauksen aikana.

Rataantutustuminen ja kilpailusuoritus

* Rataantutustumisien arvioajat löytyvät kisakirjeen lopussa olevasta aikataulusta 

* Rataantutustuminen järjestetään tarvittaessa useammassa ryhmässä.

* Kisan aikana kaksi valmistautuvaa koirakkoa odottaa lähtövuoroaan omissa lähtökarsinoissa.

* Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot valmiiksi ennen mittaukseen    

saapumista.

* Juoksuiset koirat: Koiralla on oltava juoksuhousut päällä kilpailukehän ulkopuolella ja sen hihnassa tulee 

olla punainen nauha. Koirat kisaavat lähtöluettelon osoittamalla paikalle. Paikalla on lähtömatto. Koiran 

juoksusuoja poistetaan kisasuorituksen ajaksi. Juoksuiset koirat saavat olla kisa-alueen välittömässä 

läheisyydessä vain oman suoritusvuoronsa aikana. Ilmoita ystävällisesti koirasi juoksusta vastaavalle 

koetoimitsijalle tekstiviestillä.

* Mittaukseen tulevalla koiralla tulee olla mukana kilpailukirja, rekisteritodistus ja rokotustodistus.

* Lahjakortit jätetään info-pisteeltä löytyvään laatikkoon. Palauttamattomat lahjakortit laskutetaan 

laskutuslisän kera.

* Kisapaikalla ei ole erillistä ilmoittautumista, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoittaa mikäli ET

PÄÄSE paikalle (ennen kisoja sähköpostitse, kisapäivänä puhelimitse koetoimitsijalle).

* Toimita ensimmäiseen mittaukseen tulevan koiran mittausmaksusta (10€) kuitti viimeistään 26.5 

sähköpostitse, satu.kettukangas@gmail.com

* Vain ilmoittautuneet koirat mitataan ja heille lähetetään erillinen aikataulu mittauksen osalta. 

Mittaustilaisuus on lauantaina ennen 1-luokan alkua. 

Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta 3-8 nollatuloksella. Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä 

ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kisakirjan väliin vaikka pienen lapun muodossa.

Luokkanousut:

* Mittaustilaisuus on kentällä kontin takana. Mittaukseen tulevat koirat odottavat mittaukseen 

kutsumista kentän ulkopuolella portilla.  

* Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä (ks. 

alueen kartta). 

* Rokotukset tarkastetaan pistokokein ennakkoon 28.5 mennessä. Jos kilpailunumerosi päättyy 

numeroon 2 (eli 2, 12, 22 jne.), lähetä rokotustodistuksesta kuva(t), joista ilmenee koiran tunnistetiedot 

ja rokotusten päivämäärät 044 356 4710 (tekstari).

* Kilpailukirjoja on myynnissä kisapaikalla. Kilpailukirjan hinta on 4€ ja se maksetaan etukäteen Raahen 

Koirakerho ry:n tilille FI13 5381 0340 0380 07, viitenumero 2040. Lähetä kuitti maksusta 

satu.kettukangas@gmail.com



Palkintojenjako

* Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä.

* Palkinnot voi noutaa palkintopöydältä kanttiinin vierestä. Muista turvavälit ja maski!

Ajo-ohje: Karttalinkki

Kisapaikan kartta

Vihannista (kantatie 88) tulevat: Kun saavut  valoristeykseen (Kalajoki vasemmalle, Raahe oikealle), 

käänny vasemmalle 8-tielle ja aja n. 1,5km ja käänny vasemmalle Honganpalo/Tarpio (K-Market) 

Kirkkoluodontielle ja heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle Oikotie. Käänny seuraavasta risteyksestä 

oikealla Ristikarintie ja käänny seuraavasta vasemmalle koulun pihalle, jonka alapihalla agilitykenttä 

sijaitsee.

Oulun (pohjoisesta) suunnasta tulevat: Aja 8-tietä ohi Raahen liittymästä etelään päin ja suoraan n. 1km 

jolloin saavut valoristeykseen (Vihanti vasemmalle, Lapaluoto oikealle), jatka suoraan risteyksen yli n. 

1,5km ja käänny vasemmalle Honganpalo/Tarpio (K-Market) Kirkkoluodontielle ja heti seuraavasta 

risteyksestä vasemmalle Oikotie. Käänny seuraavasta risteyksestä oikealla Ristikarintie ja käänny 

seuraavasta vasemmalle koulun pihalle, jonka alapihalla agilitykenttä sijaitsee.

Kalajoen (etelästä) suunnasta tulevat: Käänny 8-tieltä Saloisista oikealle Honganpalo/Tarpio (K-Market) 

Kirkkoluodontielle ja käänny heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle Oikotie. Käänny seuraavasta 

risteyksestä oikealle Ristikarintie ja käänny seuraavasta vasemmalle koulun pihalle, jonka alapihalla 

agilitykenttä sijaitsee.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1w8SbQjt7RYYUuiVjClUDzM6Z_lA&ll=64.6594519172072%2C24.459670000000003&z=13


Viikonlopun aikataulut. 

* HUOM! Aikatauluja ei aikaisteta!

Kisa Luokka Koiria RT Kisa Luokka Koiria RT

Maksi 1 12 9:00 Pikkumaksi 3 12 10:00

Pikkumaksi 1 12 9:00 Maksi 3 9 10:00

Medi 1 12 9:50 Pikkumaksi 3 13 11:05

Mini 1 8 9:50 Maksi 3 15 11:05

Pikkumini 1 6 9:50 Pikkumaksi 3 12 12:20

Maksi 1 12 11:00 Maksi 3 15 12:20

Pikkumaksi 1 12 11:00

Medi 1 12 11:50 Medi 3 18 14:15

Mini 1 8 11:50 Mini 3 14 14:50

Pikkumini 1 5 11:50 Pikkumini 3 5 14:50

Medi 3 18 15:45

Maksi (5) 19 13:15 Mini 3 14 16:20

Pikkumaksi (5) 18 13:15 Pikkumini 3 5 16:20

Medi (3) 12 14:30 Medi 3 15 17:15

Mini (5) 19 14:30 Mini 3 4 17:15

Pikkumini (1) 3 14:30 Pikkumini 3 3 17:15

Maksi 2 7 16:15

Pikkumaksi 2 10 16:15

Medi 2 9 16:15

Mini 2 10 17:10

Pikkumini 2 3 17:10 Joukkueissa avustava tuomari Vesa Sivonen

Maksi 2 5 18:00

Pikkumaksi 2 6 18:00

Medi 2 7 18:00

Mini 2 5 18:00

Pikkumini 2 0 18:00

Menestyksellistä kisapäivää!

Raahen Koirakerho ry

LAUANTAIN AIKATAULU

3-luokat SL/L päättyvät noin klo 13:15

2B hyppy

Kisat päättyvät noin klo 18:00

2D agility

3B hyppy

3C agility

3D agility

Kisat päättyvät noin klo 18:55

Katarina Virkkala

Vesa Sivonen

3D agility

3C agility

3B hyppy

SUNNUNTAIN AIKATAULU

1A hyppy

1B hyppy

1-luokat päättyvät noin klo 12:45

Joukkueet

Joukkueet päättyvät noin klo 15:45


