
TERVETULOA #22 KLAGIIN! 
 

Keski-Pohjanmaan Koirakilta järjestää KLAG-agilitytapahtuman                                                                                                 
10.-12.7.2020 Kokkolan Kirkonmäen jalkapallokentällä. 

KISAPAIKKA:   Kirkonmäen jalkapallokenttä, Ventuksentie 51, 
 Kokkola, nurmikenttä 
TUOMARIT:  Sari Mikkilä ja Riikka Kankainen 
KOETOIMITSIJAT: Ennen kisoja: Sanna Harjunpää 050 3638 906 

 Pe: Päivi Berg 044 7250 641 
La: Riitta-Liisa Karhunen 050 3452 246 

 Su: Antti Sinihalme 040 5840 269 
 

LUOKAN VAIHDOT JA POISJÄÄNNIT: ilmoitukset ennen kisapäivää Sanna Harjunpäälle tekstiviestillä 050 3638 906 tai 
agility.ilmo@kpkk.net. Kisapäivänä ilmoitukset vastaavalle koetoimitsijalle.    
Kisamaksujen palautusohjeet löytyvät osoitteesta http://www.kpkk.net/koulutus/agility/ajankohtaista-ja-tapahtumat/ 

 
LÄHTÖLISTAT: julkaistaan muutama päivä ennen kisoja osoitteessa: http://www.kpkk.net  
  

KORONA AJAN ERITYISOHJEET 
• Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu 

tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 
Suomen agilityliitto, Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry, 
kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole 
vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-
altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä 
näistä aiheutuvista vahingoista.  

• Tapahtumassa noudatetaan Agilityliiton antamia 
lajikohtaisia tapahtumaohjeita:  
SAGI koronaohjeistus 

• Lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita 
ja määräyksiä.  

• Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja 
ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on 
tuomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.  

• Kisoihin ei tule osallistua, jos itsellä tai perheen-
jäsenellä on koronavirukseen viittaavia oireita.   

 

ERITYISJÄRJESTELYT 
• Tapahtumaan voi osallistua vain kilpailemisen 

kannalta välttämättömät henkilöt.  
• Toivomme, että saavut kisapaikalle vain hieman 

ennen oman luokkasi alkua ja poistut kisapaikalta 
oman luokan päätyttyä.   

• Pyri välttämään turhaa oleskelua kisapaikalla.  
• Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa 

käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n 
yhteydessä (ks. alueen kartta) sekä ilmoittau-
tumispisteen vieressä.  

• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja 
parkkialueella. 

• PIDÄ TURVAVÄLIT! 
• Vastaavan koetoimitsijan tunnistat keltaisesta 

liivistä. 

 
ILMOITTATUMINEN KISAPAIKALLA 

• Ilmoittaudu viimeistään 30 min ennen oman 
luokkasi rataantutustumista.  

• Ilmoittautumisen suositellaan tehtäväksi sähköi-
sesti, jos ei ole lahjakortteja/liikuntasetelejä. 
Sähköisen ilmoittautumisen linkki avataan 
perjantaina 2 tuntia ennen kisoja tapahtuman 
sivuille sekä nettisivuille. Jos olet maksanut 

osallistumismaksusi kokonaan tai osittain 
lahjakortilla/liikuntaseteleillä, tuo ne mukanasi ilmoittau-
tumiseen.  

• Kisakirjoja ei kerätä ilmoittautumisessa.  
• Numeroliivejä ei käytetä. Seuraa kuulutusta! 
• Rokotukset tarkistetaan pistokokein ennakkoon. Jos 

kilpailunumerosi päättyy numeroon 5 (eli 5, 15, 25 jne.), 
lähetä rokotustodistuksesta kuva(t), joista ilmenee 
koiran tunnistustiedot ja rokotusten päivämäärät 050 
3638 906 (tekstari).  

 
MITATTAVAT KOIRAT  

• Kisoissa mitataan vain kilpailemaan tulevat koirat. 
• Mittaukseen pitää ilmoittaa ennakkoon alla olevan 

linkin kautta viimeistään ke 8.7. mennessä. Vain 
ilmoittautuneet koirat mitataan ja heille lähetetään 
erillinen aikataulu mittauksen osalta.  

• Mittaustilaisuus on toimiston lähistöllä kenttien välissä. 
• Ensimmäiseen mittaukseen tulevilta koirilta peritään 10 

€ mittausmaksu, joka tulee olla maksettuna etukäteen 
K-PKK:n tilille: FI94 4055 0010 6794 35 viite 1193. 

• Mittaukseen tulevalla koiralla tulee olla kisakirja, 
rekisteritodistus ja rokotustodistus. Kisakirjan 1. sivu 
tulee olla valmiiksi täytettynä tietojen osalta. 

• Mittaavalle tuomarille on varattu käyttöön hengitys-
suojain. Myös koiran ohjaajan suositellaan käyttävän 
kasvosuojaa.   

• Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan.  
• Muista turvavälit! 

 
Ennakkoilmoittautuminen mittaukseen kisojen yhteydessä   
 

RATAANTUTUSTUMINEN JA KILPAILUSUORITUS 
• Rataantutustumisien arvioajat löytyvät alla olevasta 

taulukosta. 
• Kolmosluokissa missä yli 20 ohjaajaa, jaetaan ohjaajat 

kahteen ryhmään. Seuraa kuulutuksia! 
• Rataantutustumisen päätyttyä ryhmä poistuu ensin 

kentältä, jonka jälkeen vasta seuraava ryhmä saa 
mennä kentälle. Seuraa kuulutuksia! 

• Kisan aikana kolme seuraavaa koirakkoa siirtyy 
lähtökarsinoihin 

• Nollatuloksen tehneet koirakot toimittavat kisakirjan 
ilmoittautumispisteelle varattuun koriin välittömästi 

mailto:agility.ilmo@kpkk.net
http://www.kpkk.net/koulutus/agility/ajankohtaista-ja-tapahtumat/
http://www.kpkk.net/agility.html
https://docs.google.com/document/d/1xK3VNJFCwbHMuRKnZb-QQkSawgIXP-cHssyhZLB5gH0/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UPGFgeS9FvpfWe7UyCf9qZUeCEF7aEPz2HXSIIpT5_wDxw/viewform


suorituksen jälkeen! 
• Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kisakirjat 

palautetaan ilmoittautumispisteeseen. Vältä 
kontaktia muihin kisakirjoihin. 

• Juoksuiset koirat: Koiralla on oltava juoksuhousut 
päällä kisakehän ulkopuolella. Koirat kisaavat 
lähtöluettelon osoittamalla paikalle. Paikalla on 
lähtömatto. Koiran juoksusuoja poistetaan 
kisasuorituksen ajaksi. Juoksuiset koirat saavat olla 
kisa-alueen läheisyydessä vain oman suoritus-
vuoronsa aikana. 

 
PALKINTOJENJAKO 

• Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. 
• Palkinnot voi noutaa omatoimisesti Kiltan hallilta. 

 
RUOKAILU 

• Kiltan hallin vierestä löytyy Kolomen Kokin Katupaja, 
joka huolehtii kisailijoiden ruokahuollosta. 
 

PÄIVÄTELTAT 
• Päivätelttoja saa pystyttää kisakenttien kolmelle 

laidalle (kts kartta) 
• Päiväteltat voi jättää kentälle yöksi. Alueella yöllä 

vartiointi. 
 

 

WC JA SUIHKUT 
• Vessoja on kahdessa paikkaa; Kiltan hallin vieressä 

pikkukontissa ja läheisen urheilukentän pukutiloissa. 

• Suihkut myös löytyvät urheilukentän pukutiloista. 
Urheilukentän portit ja pukutilat auki (06:00-20:45) 

 

AJO-OHJEET JA PYSÄKÖINTI 
Osoite: Ventuksentie 51, Kokkola  

• VT 8 Oulusta: Aja suoraan, kunnes tulet Prisman luona 
olevaan liikennevaloristeykseen. Käänny vasemmalle 
suuntaan Kirkonmäki. Aja Ventuksentietä noin 1,3 km. 
Kisapaikka on vasemmalla puolella. 

• VT8 Vaasasta: Käänny ensimmäisestä liikenne-
ympyrästä oikealle (Oulu/Jyväskylä), aja 200 m ja 
käänny oikealle kohti Kirkonmäkeä. Aja Ventuksentietä 
1,3 km. Kisapaikka on vasemmalla puolen. 

• VT 13 Jyväskylästä: Saavuttuasi ennen kaupunkia 60 
km/h alueelle käänny vasemmalle suuntaan Kirkonmäki. 
Aja Ventuksentietä noin 1,1 km. Kisapaikka on oikealla 
puolen. 

• Pysäköintipaikkoja on neljä (kts kartta). 
 

ASUNTOAUTO/VAUNU ALUE 

• Kiltan ulkokentällä on etukäteen varatuille asunto-

auto/vaunuille varatut paikat 

• Paikat ovat täynnä. Kysy peruutuspaikkoja 0503638906. 

 
KISAPAIKAN KARTTA 

 
 
 
  



VIIKONLOPUN AIKATAULUT 
• HUOM! Aikataulua ei aikaisteta. Rataantutustuminen alkaa aikaisintaan alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

 
 
EXTRAT 

• Jackrussellinterrierien rotumestaruuskisat lauantaina B+C  
• Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin piirinmestaruuskisat sunnuntaina D+E 

 

 
 

 

 

 

  

Onnea ja menestystä kilpailuun! 
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry 

 

Menossa mukana: 
 


