
Tervetuloa Jyväskylään agilitykisoihin 2.-3.7.2018 

Tuomarina Petteri Kerminen 

KISAPAIKKA 

Kilpailupaikkana Koirakeskus Haukkuvaara, osoite Valmetintie 11, 40420 

Jyskä. 

Kisakenttä on luonnonurmipohjainen kenttä työmaa-aidalla aidattuna. 

Verryttely sisällä hallissa tekonurmikentällä. Huomioithan sotkusakon 20€ 

hallissa! Pysäköintipaikat ovat sisääntuloväylän varrella sekä hallin 

päädyssä. Naapuriyrityksen alue sijaitsee samassa pihassa ja siellä 

liikkuminen sekä pysäköinti on kielletty, alueella on nauhoittava 

kameravalvonta. Pihan (eli portin sisäpuolella) nurmialueilla koirien 

pissattaminen on kielletty. Koiran pissatus on sallittu hallin takana olevassa rinteessä ja porttien ulkopuolella. 

Tupakointi tapahtuu hallin nurkalla tupakkapaikalla, muualla se on kielletty. 

ARVIOITU AIKATAULU – kursiivilla on ohjeellinen aloitusaika, luokka aloitetaan välittömästi 

edellisen radan jälkeen, olethan ajoissa! 

Maanantai 2.7.        

1lk koirakoita  RT 2lk koirakoita  RT 

Ahr  (2+9) 11 minit 17:00 C (0+6) 6 mini 20:35 

 7 medi 17:00  5 medi 20:35 

 (5+9) 14 maksit 17:30  (6+9) 15 maksit 20:35 

        

B (2+12) 14 minit 18:15 B (0+6) 6 mini 21:25 

 10 medi 18:15  6 medi 21:25 

 (6+10) 16 maksit 19:00  (7+9) 16 maksit 21:50 

        

C (1+10) 11 minit 19:25 Ahr (0+4) 4 minit 22:30 

 9 medi 19:25  5 medi 22:30 

 (5+9) 14 maksit 19:55  (4+5) 9 maksit 22:30 

        

Tiistai 3.7.        

3lk koirakoita  RT     

C (1+13) 14 minit 17:00     

 9 medi 17:00     

 (7+14) 21 maksit 17:35     

        

B (1+15) 16 minit 18:35  koirakoita  RT 

 11 medi 18:35 Ahr (1+14) 15 minit 20:15 

 (7+14) 21 maksit 19:15  11 medi 20:15 

     (7+14) 21 maksit 20:55 

        

 

Poisjäännit, kyselyt 

vkt Karoliina Savolainen 

p. 040 7785 729 



Jotta kisat saadaan ajoissa vietyä läpi, olethan ajoissa paikalla: 

luokat aloitetaan välittömästi edellisen radan jälkeen aikataulun 

jouduttamiseksi. Ensimmäistä kertaa kisaavat ilmoittautuvat tuntia 

aiemmin. Kilpailijat, jotka kisaavat ensimmäistä kertaa ja joilla ei ole 

virallista mittaustodistusta, mitataan ja he saavat väliaikaisen 

mittaustodistuksen. Väliaikaisia mittaustodistuksia on kisapaikalla 

tai sen voi tulostaa ja täyttää osittain valmiiksi esimerkiksi 

Agilityliiton sivuilta. Muista ottaa mukaasi koiran rekisterikirja / 

omistajatodistus (x-rotuiset), rokotustodistus, mittaustodistus ja 

kilpailukirja sekä lisenssikortti tai lisenssin maksukuitti. Jos maksat 

lahjakortilla tai liikuntasetelillä, muista tuoda lahjakortti/seteli ilmopisteeseen. 

Kilpailuun osallistuvan kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen 

talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. 

Lähtölistat ovat nähtävillä kisapaikalla ja osoitteessa www.popdog.fi. Kisapaikalla vessat ja kanttiini ovat 

kilpailijoiden käytössä (käteismaksu kanttiinissa). Myös puoti on auki koirille ja ohjaajille, myymässä on 

VIPStore jälleenmyyjä Mirkka Lampinen. 

SAAVUTKO PAIKALLE ASUNTOAUTOLLA TAI –VAUNULLA? 

Kisoissamme on yöpymismahdollisuus kisapaikalla asuntoautolla tai – 

vaunulla. Hinta 10€, sisältää sähköpaikan, vessan, keittiön ja Haukkuvaaran 

kenttien käytön. Ota yhteyttä Julia Kärnään, p. 040-513 9205. 

 

 

KISOISSAMME MUKANA 

 

 

Kisamaksun palautukseen 

oikeuttavat todistukset tulee 

laittaa sähköisesti osoitteeseen: 

popdog.ry@gmail.com 

http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/8133/valiaikainen_mittaustodistus_taytto.pdf

