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LUOKAN VAIHDOT JA POISJÄÄNNIT  LÄHTÖLISTAT 
Ennen kisapäivää: 
Sanna Harjunpää 
tekstiviestillä 050 3638906 tai  
agility.ilmo@kpkk.net 

Kisapäivänä: 
Vastaavalle koetoimitsijalle  
tekstiviestillä 

Lähtölistat julkaistaan viimeistään muutama 
päivä ennen kisoja osoitteessa www.kpkk.net 
 

Kisamaksujen palautusohjeet löytyvät osoitteesta http://www.kpkk.net/koulutus/agility/ajankohtaista-ja-tapahtumat/ 
Maksupalautuksissa joudumme veloittamaan 2€ käsittelykuluja. 

 
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.   

• Kilpailuissa 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 perheenjäsenellä on 
koronavirukseen viittaavia oireita.   

 
ERITYISJÄRJESTELYT 

• Tapahtumaan toivotaan osallistuvan vain kilpailemisen kannalta 
välttämättömät henkilöt.  

• Toivomme, että saavut kisapaikalle vain hieman ennen oman 
luokkasi alkua ja poistut kisapaikalta oman luokan päätyttyä.   

• Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta. 
Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä. 

• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon. Vältä turhaa oleskelua 
hallissa.  

• Suosittelemme pitämään maskia muutoin kuin kisasuorituksesi 
aikana.  

• Muistathan turvavälit! 
 
KISAINFO 
 Kisat pidetään täyskeinonurmihallissa. Lauantaina kisajärjestys on 1 

luokka A, B, C ja 3 luokka (sL, L)  C, B, A. Sunnuntaina 2 luokka A, B, 
C ja 3 luokka (xS, S, M)  C, B, A.  

 Kisoissa ratkotaan myös Keski-Pohjanmaan Koirakiltan 
seuramestaruudet C+B yhteistuloksien perusteella. Junnulla omat 
seuramestaruudet. 

 Koetoimitsijan tunnistat kisapaikalla oranssista liivistä. 
 Hallissa ja sen läheisyydessä ei saa tupakoida (tupakointi sallittu  

parkkipaikalla ison kontin vieressä). 
 Pidäthän kisa-alueen siistinä ja keräät koirien jätökset roskikseen. 

Hallissa on jätössakko 10 €. 
 Kisapaikalla on sisävessa 
 Ei kanttiinia! Ota omat eväät mukaan! 
 Emme käytä numerolappuja, seuraa kuulutuksia! 

 

 
 
 Halliin saa tulla katsomaan reunalle, mutta halliin EI saa tuoda 

häkkejä. Kulkeminen halliin tapahtuu hallin sivusta kentän puolelta.  
 Radalle meno ja poistuminen koiran kanssa tapahtuvat hallin 

päädystä. Päätyovi rauhoitetaan vain radalle meneville /poistuville 
koirakolle. 

 Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot noudetaan 
ilmopisteestä, jonka vastaava hakee sijoittuneelle palkinnon.  
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 Ilmoittautua ei tarvitse erikseen.  
 Jos olet maksanut osallistumismaksusi kokonaan tai osittain 

lahjakortilla, kirjoita nimesi lahjakorttiin ja  tipauta  se ilmoittau-
tumiseen. Sama koskee liikuntaseteleitä ja niiden käyttöön liittyvät 
ohjeet löytyvät nettisivuilta.  

 Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein 
etukäteen. 

 Keräämme radan jälkeen ainoastaan nollakirjat. 
 Ilmoittautumisesta voit ostaa kisakirjoja hintaan 3€/kpl.  

 
MITATTAVAT KOIRAT 
 Mittaukseen tulevat koirat pitää ennakkoon ilmoittaa alla olevasta 

linkistä ke 18.11.2020 mennessä 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu3yBRT2rIigAbEvnN
PDOTHkZR3-XLYyUUZ3BIELqc0F6nHg/viewform 

 Vain ennakkoon ilmoitetut kisaavat koirat mitataan 
 Mittaukseen tuleville lähetetään erillinen aikataulu päivää ennen 

kisoja. 
 

TULOSTEN TARKISTUSVELVOLLISUUS 
 Kilpailija on velvollinen tarkistamaan omat tulokset kisapaikalla 

tuloslistoista sekä kisakirjamerkinnät. Mahdolliset muutospyynnöt 
vastaavalle koetoimitsijalle mielellään kisapaikalla, mutta 
viimeistään yhden viikon sisällä kilpailun pitämisestä.  

 
PYSÄKÖINTI 
 Hallin pihassa olevalle ulkokentälle saa pysäköidä.  
 Muita parkkipaikkoja löytyy Kirkonmäen urheilukentän 

parkkipaikalta (Ventuksentie 47) tai läheisen jalkapallokentän 
parkkipaikalta, mikäli hallin piha/ulkokenttä on täynnä.  

 Huomioithan, että Ventuksentien varteen ei saa pysäköidä! 
 



 
 
ARVIOITU RATAANTUTUSTUMISAIKATAULU  
HUOM! TASOLUOKKIEN ENSIMMÄISIÄ STARTTEJA EI AIKAISTETA (punaiset ajat) 
 

 
 
 
 
AJO-OHJEET 

VT 13, Jyväskylä:  Saavuttuasi ennen kaupunkia 60 km/h alueelle käänny vasemmalle suuntaan Kirkonmäki.  
Aja Ventuksentietä noin 1,2 km. KiltAreena on oikealla puolen tietä heti 40 km/h alueen alettua. 

VT 8, Oulusta:  Aja suoraan, kunnes tulet Prisman luona olevaan liikennevaloristeykseen. Käänny vasemmalle suuntaan Kirkonmäki.  
Aja Ventuksentietä noin 1,2 km, KiltAreena on tien vasemmalla puolen. 

VT 8, Vaasa:  Käänny ensimmäisestä liikenneympyrästä oikealle (Oulu/Jyväskylä), aja 200 m ja käänny oikealle kohti Kirkonmäkeä.  
Aja Ventuksentietä 1,2 km, KiltAreena on tien vasemmalla puolen. 

 

 
Tervetuloa ja menestystä kilpailuissa! 

Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry 
 

 


