
 
TERVETULOA 

JÄRVENPÄÄN AGILITYURHEILIJAT RY:N ILTAKILPAILUIHIN 
18.-20.5.2021  

 
Tuomareina kilpailussa toimivat Seppo Savikko (tiistaina xS3 & S3), Markku Kaukinen 
(keskiviikkona M3) ja Arto Laitinen (torstaina sL3 & L3). 

KISAPAIKKA 

Kisapaikkana toimii JAU Areena osoitteessa Rajakulmantie 224, Sipoo. Pohjana Jutagrass keinonurmi 
joustokerroksella. Hallin vesi ei käy talousvedeksi, varaathan mukaasi omat juomavedet. Paikalla 
pienimuotoinen kanttiini ja hallista löytyy myös sisä-WC. Hallissa on suositeltavaa käyttää sisäkenkiä, 
jotta matto säilyy puhtaana ja kuivana. Käytä keinonurmelle soveltuvia kenkiä, nastat eivät saa olla 
yli 5 mm pituisia ja metallipiikit on kielletty. 

Koirat on ulkoilutettava hallin puoleisessa metsässä ja kerääthän koirasi jätökset alueen roska-
astioihin. Kakkapusseja saat ilmoittautumispisteestä.   

KISAINFO 

Kilpailut alkavat joka ilta klo 18 ja seuraava rata heti ensimmäisen jälkeen. Kisapaikalla ei ole erillistä 
ilmoittautumista. Ainoastaan mikäli maksat lahjakorteilla tai liikuntaseteleillä, käynti 
ilmoittautumispisteessä on pakollinen. Kilpailijana olet velvollinen hoitamaan maksun 
kuntoon ennen ensimmäistä starttia. Kisakirjoja ei kerätä, nollakirjat tuotava pikaisesti 
suorituksen jälkeen ilmon pöydälle laatikkoon. Koska erillistä ilmoittautumista ei ole, muistathan 
ilmoittaa mahdolliset poissaolot kisat@jau.fi tai tekstiviestillä 045 78331020. Kisamaksun 
palautukseen oikeuttavien poissaolojen tiedot pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla. 

Kilpailussa ei ole käytössä numeroliivejä. 

Muista ottaa mukaasi kisakirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus, rokotustodistus, sekä 
mittaustodistus, jos koiralla on jo sellainen. Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava 
tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja, ja ohjaajilla pitää olla Suomen 
Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B). Rokotustodistuksessa on oltava merkintä viimeisestä 
voimassaolopäivästä, muutoin koiralla ei ole kilpailuoikeutta eikä starttimaksua palauteta. Merkinnän 
saat eläinlääkäriltä. 

Mikäli kilpailet ensimmäistä kertaa OIVAn saatuasi ylemmässä tasoluokassa tai koira on 
siirretty alempaan tasoluokkaan ja kilpailee ensimmäistä kertaa tässä luokassa, pyydä 
vastaavaa koetoimitsijaa merkitsemään tuloskirjaan tieto siirtymisestä uuteen 
tasoluokkaan. 

Kaikkiin luokkiin on mahdollista osallistua myös juoksuisella nartulla. Juoksuhousut on oltava 
jatkuvasti päällä hallissa kilparadan ulkopuolella, sekä hihnassa punainen nauha merkkinä 
juoksuista. Ilmoitathan koiran juoksuista ilmoittautumispisteellä. Muistutamme myös koirien 
antidoping säännöistä. (www.kennelliitto.fi)  
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KORONAOHJEET: 

- Hallissa käytettävä aina maskia/visiiriä, pl. kisasuorituksen aikana 
- Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on 

koronaviruksen oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat 
olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

- Palautamme sairas-/altistumis-/karanteenitapauksissa kisamaksut ilman 
lääkärintodistusta. 

- Kilpailijat sisään keskimmäisestä ovesta ja kisasuorituksen jälkeen poistuminen tien 
päädyn ovesta, myös rataan tutustumisten osalta sama käytäntö. Seuraava erä sisään, 
kun edellinen poistunut. Metsän päädyn ovesta kulku vessaan. 

- Ei erillistä ilmoittautumista. Lahjakorteilla/liikuntaseteleillä maksavat käyvät ainoastaan 
ilmon kautta, ilmopiste ulkona teltassa (ks. kuva). Nollakirjat tuodaan ilmopisteelle. 

- Erillistä palkintojenjakoa ei ole, luokkien kolme parasta saavat noutaa palkinnot 
ilmopisteeltä luokan päättymisen/tulosten vahvistamisen jälkeen. 

- Kolme seuraavaa valmistautuvaa koirakkoa saa olla lähtöalueella. 
- Halliin ei saa tuoda häkkejä ja pyydämme välttämään kaikkia turhia käyntejä halliin. 

Rataan tutustumisten aikana ei muita kilpailijoita sisälle halliin. 
- Pidä 2 metrin turvaväli muihin henkilöihin/seurueisiin. 
- Maskeja on myynnissä rajoitetusti ilmopisteellä 1 €/kpl. 

 

 
 

 

 
 
 



YHTEYSTIEDOT 

Vastaavan koetoimitsijan tunnistat kisapaikalla oranssista liivistä. Ilmoita poisjäännistä 
mahdollisimman pian mieluiten sähköpostitse kisat@jau.fi tai numeroon puh. 045 78331020. 
Kisapäivänä poisjäännit (mieluiten tekstiviestillä) ja tiedustelut edellä mainittuun puhelinnumeroon 
tai kisat@jau.fi. 

 
 
MENOSSA MUKANA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 


