
Kisojen tuomarina toimii Kari Jalonen. Vastaava koetoimitsija on Sanni Wahlroos (puh. 040 535 1890). 
Kisapaikka on ÄSKK:n oma aida�u, kivituhkapohjainen ken�ä Koivun sahan alueella. Huomioithan, e�ä 
kisapaikka sijaitsee omako�talon pihapiirissä. Pidetäänhän alue siis�nä eli korjataan niin koirien kuin 
ihmistenkin jätökset kentän läheisyydestä löytyvään roskikseen!

Kisapaikalla on kan�ini ja bajamaja. HUOM. Ei vesipiste�ä, joten huolehdi itsellesi ja koirallesi 
tarpeeksi ve�ä mukaan!

Osoite: Koivulan�e 73, 38250 Sastamala.

ÄSKK:n agilitykilpailut 3.7.2019 Sastamalassa

Koirien tulee olla rokote�u ja tunnistusmerki�y Suomen Kennelliiton määräysten mukaises�. Ohjaajalla 
tulee olla Suomen Agilityliiton kilpailulisenssi (A- tai B-lisenssi). Kilpailuissa tulee nouda�aa voimassa 
olevia an�doping-sääntöjä. 

Muista o�aa mukaasi rekisteritodistus/x-rotuisen omistajatodistus, rokotustodistus, kilpailukirja 
sekä lisenssi.  Kilpailukirjoja myydään Kerro luokkanousumahdollisuudesta ilmoi�autuessasi.
kisapaikalla (4€/kpl).

Juoksuinen nar�u saa osallistua kilpailuihin. Se saa oleskella kentällä vain oman suoritusvuoronsa 
aikana, sen on käyte�ävä juoksusuojaa (poistetaan suorituksen ajaksi) ja talutushihnaan tulee sitoa 
punainen nauha. Otathan mukaasi oman lähtöalustan, mikäli koirasi on juoksussa. 

Huomaathan, e�ä luokkien alkamisajat voivat aikaistua enintään puoli tun�a. 

Ethän tuo muita kuin suoritusvuorossa olevia koiria kentän lähelle, kiitos!

Poissaolot ja luokkanousut on ilmoite�ava 
ennen kilpailun alkua koetoimitsijalle: 

Sanni Wahlroos 040 535 1890

Ilmoi�auduthan kisapaikalla vähintään 30 min ennen
luokkasi arvioitua rataantutustumisaikaa. 

Mi�aus tapahtuu klo 17:00, ole paikalla hyvissä ajoin! 
HUOM! Mi�aamiseen on ilmoi�audu�ava ennakkoon.

Ilmoi�autumiseen pääset klikkaamalla tästä. 

http://www.aetsanseudunkoirakerho.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UPGFgeS9FvpfWe7UyCf9qZUeCEF7aEPz2HXSIIpT5_wDxw/viewform?fbclid=IwAR0LHLaCJx0vUy2ZX0a1Nzdm1mBBTGdBVsMUO01u2U3BNBuodIWQg0227TQ
http://www.google.fi/maps/place/Koivulantie+73,+38250+Sastamala/@61.2986032,22.9006704,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x468935084a98cc25:0x531f23199898df26!2sKoivulantie+73,+38250+Sastamala!3b1!8m2!3d61.2988428!4d22.9011907!3m4!1s0x468935084a98cc25:0x531f23199898df26!8m2!3d61.2988428!4d22.9011907


Lähtölistat julkaistaan seuran ko�sivuilla muutama päivä ennen kilpailuja. 
Listoja ei ole jaossa kilpailupaikalla. 

1A xS 5 18:00

Arvioitu päättymisaika klo 21:45

KISA/LUOKKA AIKAKOIRIA TUOMARI

Kari

1A S 6 18:00Kari

1A M 10 18:00Kari

1A sL 7 18:35Kari

1A L 10 18:35Kari

1B xS 6 hetiKari

1B S 6 Kari

1B M 9 Kari

1B sL 7 Kari

1B L 10 Kari

radan

tuttua

valmis-

1C hyp xS 5 hetiKari

1C hyp S 5 radanKari

1C hyp M 6 valmis-Kari

1C hyp sL 6 tuttuaKari

1C hyp L 10 Kari

Palkintojenjaot heti ratojen jälkeen

http://www.aetsanseudunkoirakerho.com
http://www.aetsanseudunkoirakerho.com


PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI:
Sastamalan kaupungin 

eläinlääkärit
0600 13706

Pysäköin� ensisijassa oranssilla merkitylle alueelle. ETHÄN TUKI AJOTEITÄ! Mikäli �la 
merkityllä alueella ei riitä, pysäköidä voi myös suuren hallin eteen he� pihaan aje�aessa 
oikealla.

http://www.aetsanseudunkoirakerho.com
https://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7323

