
Tervetuloa Raahen koirakerhon järjestämiin agilitykilpailuihin 6.-7.8.2022.
Viikonlopun tuomarina toimii Anders Virtanen.

Vastaavat koetoimitsijat p.  0413141137
6.8. 1-luokat Elina Holappa

3-luokat SL ja L Tiina Vaihoja
7.8. 3-luokat XS, S, M  Hanna Nivala

2-luokat  Tiina Vaihoja

Kilpailupaikka on Raahen koirakerhon kivituhkapohjainen agilitykenttä, joka on
ympäriaidattu korkealla aidalla. Kentän osoite on Oikotie 42, 92160 Raahe.
Navigaattoriin kannattaa laittaa ajo-ohjeeksi Ristikarintie 2, jolloin pääset suoraan
koulun pihaan, jossa paikoitusalue ja agilitykenttä sijaitsee.

Ilmoittautuminen on infopisteessä. Tuo osallistumismaksuihin käytetyt
starttilahjakortit infoon. Rokotukset tarkastetaan ennakkoon siten,  että koirakoiden
joiden kilpailunumero päättyy 3:n (3,13,23 jne), lähettää kuvan koiran
rokotustodistuksesta 5.8. mennessä wa:lla tai kuvaviestinä puhelinnumeroon
0413141137. Muistathan ottaa mukaasi rokotustodistuksen, kilpailukirjan,
mittaustodistuksen sekä rekisteröintitodistuksen. Kisakirjoja ei kerätä
ilmoittautumisen yhteydessä, vain nollatuloksen saaneet toimittavat kisakirjansa
radan jälkeen infoon. Kilpailuissa ei käytetä numerolappuja, seuraathan kuulutuksia.
Jos koirallasi on juoksuaika, ilmoita siitä infoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Luokkanousut: Sääntöjen mukaan 1- ja 2-luokassa voi nousta 3-8 nollatuloksella.
Mikäli tiedät, milloin haluat siirtyä ylempään luokkaan, laita siitä tieto kisakirjan väliin
pienellä lapulla.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista, luokkanousuista tai
poisjäänneistä mahdollisimman pian vastaavalle koetoimitsijalle 5.8. mennessä
sähköpostitse hmnivala@gmail.com tai kilpailupäivinä vastaavalle koetoimitsijalle
(wa tai tekstari p. 0413141137). Jos et voi osallistua kilpailuihin koirasi juoksun,



sairauden tai loukkaantumisen vuoksi, niin toimita
juoksu-/kennelyskä-/lääkärintodistus sekä tilinumerosi Hanna Nivalalle sähköpostilla
hmnivala@gmail.com 14.8.2022 mennessä. Juoksu- ja kennelyskätapauksissa
osallistumismaksun palautusanomuksen liitteeksi riittää kahden todistajan
allekirjoittama todistus (lomakkeet löytyy Raahen koirakerhon nettisivuilta kohdasta
agilitykilpailut ). Mikäli talouden muilla koirilla on ollut kennelyskää, tulee perheen
kaikkien koirien noudattaa kahden viikon karenssia. Koiran ohjaajan tai hänen
perheenjäsenensä koronavirukseen viittavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen
osallistujan ilmoittautumismaksu palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus.

Koirien mittaus: Vain etukäteen ilmoittautuneet koirat mitataan ennen 1-luokan
alkua ja ohjaajille on lähetetty sähköpostilla mittaus aikataulu.

Palkintojen jako: Erillistä palkintojen jakoa ei järjestetä, palkinnot voi noutaa
infopisteestä.

Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen
Kennelliiton määräysten mukaisesti. Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva Suomen
Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2) Muistathan ottaa mukaasi
rokotustodistuksen, kilpailukirjan, mittaustodistuksen sekä rekisteröintitodistuksen.
Kiimaisella nartulla tulee käyttää juoksusuojaa jatkuvasti kilpailuradan ulkopuolella ja
sen hihnassa tulee olla punainen nauha merkkinä juoksuajasta. Juoksusuoja
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Kilpailuissa noudatetaan Suomen agilityliiton
antidoping-määräyksiä.

Kilpailupaikalla on nähtävissä lähtölista, josta voit tarkistaa viimeisimmät muutokset.
Lähtöluettelot löytyvät myös sähköisesti sivustolta
http://www.raahenkoirakerho.fi/agilitykilpailut-6-7-8-2022/ viimeistään 4.8.2022

Aikataulu
Kellonajat ovat rataan tutustumisen alkamisaikoja. Aikatauluja on mahdollista
aikaistaa enintään 30 minuuttia, joten saavuthan ajoissa kisapaikalle. Punaisella
merkittyjä aikoja ei aikaisteta.

http://www.raahenkoirakerho.fi/agilitykilpailut-6-7-8-2022/


Lauantai 6.8.

Kilpailu Rataan
tutustumisa
ika

1A agi xs,s,m,sl,l
24 koiraa

10.00

1B agi xs,s,m,sl,l
26 koiraa

11:20

1C hyppy xs,s,m,sl,l
19 koiraa

12:45

3C hyppy sl,l
18 koiraa

14:00

3B agi sl,l
18 koiraa

14:50

3A agi sl,l
18 koiraa

15:45

Sunnuntai 7.8.

Kilpailu Rataan
tutustumisaik
a

3A agi m,s,xs
22 koiraa

10:00

3B agi m,s,xs
29 koiraa

11:00

3C hyppy m,s,xs
31 koiraa

12:05

2C hyppy xs,s,m,sl,l
17 koiraa

13:30

2B agi xs,s,m,sl,l
21 koiraa

14:25

2A agi xs,s,m,sl,l 15:35



18 koiraa

Koirien ulkoilutus: Kerääthän koirasi jätökset ulkoilureiteiltä. Koirien ei saa antaa
merkkailla katsomorakenteisiin tai kentän aitaan. Koiria ei myöskään saa kiinnittää
aitaan kiinni. Karttakuvaan merkitty lenkkeilyreittejä punaisella.

Kilpailuissa on kanttiini, jossa on tarjolla pientä purtavaa ja virvokkeita. Kisaajien
käytössä on koulun WC:t, löytyy koulurakennuksen lyhyen sivun päädystä. Siellä
myös käsienpesumahdollisuus. Varaa itsellesi ja koirallesi riittävästi juomavettä
mukaan kisapäivään, hanoista tuleva veden juomakelpoisuutta ei voida taata. Mikäli
on kuuma ilma, koirille järjestetään vilvoittelumahdollisuus kahluualtaassa. Alla kartta
kilpailualueesta.



Erityisohjeet: Kilpailuissa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä
ja jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Kilpailupaikalle ei saa
saapua, jos itsellä tai perheenjäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita.
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.
Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Raahen koirakerho, kilpailun toimihenkilöt tai
tuomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta altistumisesta
koronavirukselle, koronaan sairastumisesta , eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
Tapahtumassa noudatetaan Agilityliiton antamia lajikohtaisia tapahtumaohjeita:
https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset/

Raahen koirakerho toivottaa kaikille menestystä kilpailuihin!

https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset/

