
 

K I L P A I L U K U T S U 
ÄSKK:n agilitykilpailut 9.6.2021 Sastamalassa 

Kisojen tuomarina toimii Kari Jalonen. Vastaava koetoimitsija on Laura Pälä (puh. 050 542 4253). Kisapaikka 
on ÄSKK:n oma aidattu, kivituhkapohjainen kenttä Koivun sahan alueella. Huomioithan, että kisapaikka 
sijaitsee omakotitalon pihapiirissä. Pidetäänhän alue siistinä eli korjataan niin koirien kuin 
ihmistenkin jätökset kentän läheisyydestä löytyvään roskikseen, kiitos! 
 
Kisapaikalla on kanttiini (vain rajattu valikoima ja maksuvälineet, ks. alta) ja bajamaja. HUOM. Ei 
vesipistettä, joten huolehdi itsellesi ja koirallesi tarpeeksi vettä mukaan! 
 

Osoite: Koivulantie 73, 38250 Sastamala. Ajo-ohje. 
 
Aikataulu:  

Kisa A Koiria Klo  Kisa B Koiria Klo 

XS 2 18:00  XS 2 19:15 

S 7 18:00  S 7 19:15 

M 7 18:00  M 7 19:15 

SL 7 18:30  SL 7 19:45 

L 7 18:30  L 7 19:45 
 
 
 
Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. 
Ohjaajalla tulee olla Suomen Agilityliiton kilpailulisenssi (A- tai B-lisenssi). Kilpailuissa tulee 
noudattaa voimassa olevia antidoping-sääntöjä. Muista ottaa mukaasi rekisteritodistus/x-
rotuisen omistajatodistus, rokotustodistus, kilpailukirja sekä lisenssi. Rokotuksia tarkastetaan 
pistokokein. Kilpailukirjoja myydään kisapaikalla (4 €/kpl). 
 
Ethän tuo muita kuin suoritusvuorossa olevia koiria kentän lähelle, kiitos! 
 

ERITYISJÄRJESTELYT KISAPAIKALLA 
 

Ilmoittautuminen 
- Ilmoittauduthan kisapaikalla vähintään 30 min ennen luokkasi arvioitua 

rataantutustumisaikaa. 
- Käytössä on omatoimi-ilmoittautuminen, ota mukaasi oma kynä! Ilmoittautumislomakkeet 

löytyvät halliin sijoitetun ilmoittautumispisteen pöydille levitettyinä. Pisteellä on henkilö 
avustamassa ja neuvomassa. 

- Sisään halliin kuljetaan pääosin käyntiovesta (kentän puoleinen 
pääty) ja pois takaosan isosta ovesta. Vältetään ovissa 
samanaikaista liikennettä molempiin suuntiin. 

- Jos sinulla on lahjakortteja, niin kirjoita niihin valmiiksi oma 
nimesi ja luovuta ne ilmoittautumisessa apuna olevalle 
henkilölle. 

https://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


 

- Jonottaessa muista turvavälit ja anna edellisen ilmoittautujan asioida rauhassa. Yksi 
ilmoittautuja kerrallaan pöydän ääreen. 

- Numerolappuja ei ole käytössä, joten tarkista oma vuorosi lähtölistoista ja seuraa kilpailun 
kulkua kuulutuksista.  

- Ainoastaan 0-tuloksen tehneiden koirien kilpailukirjat toimitetaan ilmoittautumispisteellä 
oleviin laatikoihin hallissa. Tuo kilpailukirja viipymättä, heti suorituksesi jälkeen, jotta 
tuloslaskenta ei hidastu. Tuloksesi voit tarkistaa Tollerin tulospalvelusta. Valmiit kisakirjat 
palautetaan samoihin laatikoihin kisan päätyttyä.  

Koirien mittaukset 
- Mittaus tapahtuu tunti ennen ensimmäisen radan alkamisaikaa, ole paikalla hyvissä ajoin! 

HUOM! Mittaukseen on ilmoittauduttava ennakkoon. Poikkeusjärjestelyjen vuoksi 
mittaamme vain näissä kisoissa starttaavia koiria. Ilmoittautumiseen pääset tästä. 

- Mittauksessa suosittelemme sekä tuomarin että koiran ohjaajan käyttävän kertakäyttöisiä 
hengityssuojaimia. ÄSKK järjestää suojaimet mittausta varten. 

- Ensimmäistä kertaa mitattavan koiran mittauksesta peritään 10 €. Maksu suoritetaan joko 
tasarahalla mittauksen yhteydessä tai etukäteen kortilla buffaan. 

 

Kentän ja ympäristön järjestelyt 
- Pyritään minimoimaan kaikenlainen ylimääräinen oleskelu hallissa. Ovissa pääsääntöisesti 

vain yhdensuuntainen liikenne. 
- Rataantutustumisissa pidä turvaväli muihin tutustujiin, ratahenkilöihin ja tuomariin. 
- Rataantutustumisessa on käytettävä kasvomaskia. 
- Kilpailijat kulkevat lähtöön kentän päädystä. Seuraavat kolme koiraa voivat odottaa 

vuoroaan lähellä sisäänkäyntiä turvavälit pitäen. Kentältä poistutaan saman päädyn 
toisesta reunasta. 

- Käsienpesupiste sijaitsee Bajamajan ohessa hallin vieressä. Käsidesipulloja on sijoitettu 
ilmoittautumiseen, Bajamajaan ym. Muistetaan turvavälit myös Bajamajaan jonottaessa. 

- Puffetti löytyy hallista. Puffetissa vain rajattu tuotevalikoima (juomia, karkkia ym. pientä). 
Maksu vain pankki- tai luottokortilla.  

- Koirien häkkien tuonti halliin on kielletty. 
- Ylimääräisen yleisön pääsy kisapaikalle on kielletty. 

 

Palkintojenjako 
- Palkinnonjakotilaisuutta ei järjestetä, palkinnot voi noutaa toimistosta. 

 

Poissaolot ja kilpailumaksujen palauttaminen 
- Mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on koronavirukseen viittaavia oireita, et voi osallistua 

kilpailuun. Poissaolot ja luokkanousut on ilmoitettava ennen kilpailua koetoimitsijalle 
info@aetsanseudunkoirakerho.com tai Laura Pälä puh. 050 542 4253, niin palautamme 
starttimaksusi ilman erillistä todistusta. 

- Muissa poissaolotapauksissa osallistumismaksun palautukseen oikeuttavat todistukset on 
toimitettava viikon kuluessa kilpailuista osoitteeseen info@aetsanseudunkoirakerho.com. 

- Muista ilmoittaa myös tilinumerosi sekä palautettava summa. 

 
 
 
 
 

http://www.tolleri.net/tulospalvelu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UPGFgeS9FvpfWe7UyCf9qZUeCEF7aEPz2HXSIIpT5_wDxw/viewform?fbclid=IwAR0LHLaCJx0vUy2ZX0a1Nzdm1mBBTGdBVsMUO01u2U3BNBuodIWQg0227TQ


 

Muuta tärkeää muistettavaa 
- Juoksuinen narttu saa osallistua kilpailuihin. Se saa oleskella kentällä vain oman 

suoritusvuoronsa aikana, sen on käytettävä juoksusuojaa (poistetaan suorituksen ajaksi) ja 
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha. Otathan mukaasi oman lähtöalustan, mikäli 
koirasi on juoksussa. 

- Paikalla ei ole lämmittelyesteitä. 
- Lähtölistat julkaistaan seuran kotisivuilla muutama päivä ennen  

kilpailuja. Listoja ei ole jaossa kisapaikalla.  
 

 
 

Pysäköinti ensi sijassa oranssilla merkitylle alueelle. ETHÄN TUKI AJOTEITÄ! Mikäli tila merkityllä 
alueella ei riitä, pysäköidä voi myös suuren hallin eteen heti pihaan ajettaessa oikealla. 
 

ÄSKK:n väki toivottaa kaikille mukavia ja menestyksekkäitä kilpailuja!  
 

KIITOS YHTEISTYÖSTÄSI JA YMMÄRRYKSESTÄSI 
ERITYISJÄRJESTELYISSÄ! 

 
 
PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI: 
Sastamalan kaupungin eläinlääkärit 
0600 13706 

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


 

YHTEISTYÖSSÄ 
 

 


