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KISAPAIKKA TUOMARI: VASTAAVA KOETOIMITSIJA 
KiltAreena 
Ventuksentie 49, 67700 Kokkola 

Marko Mäkelä 
 

Sanna Harjunpää 050 3638906 
SU sL3 ja L3 Kirsi Tervo 0400 538082 

   
LUOKAN VAIHDOT JA POISJÄÄNNIT  LÄHTÖLISTAT 

Ennen kisapäivää: 
Jonna Tuorila 
tekstiviestillä 040 5149185 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. 

 
 
KISAINFO 
• Kisat pidetään täyskeinonurmihallissa. Lauantaina kisajärjestys on 2 

luokka (xS-L) A, B, C ja 3 luokka (xS, S ja M) C, B, A. Sunnuntaina 3 
luokka (sL ja L) A, B, C ja 1 luokka (xS-L) C, B, A.  

• Koetoimitsijan tunnistat kisapaikalla oranssista liivistä. 

• Emme käytä numerolappuja, seuraa kuulutuksia! 

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

• Jaamme kisoissa meriittiruusukkeet, mutta voit halutessasi vaihtaa 
ruusukkeen palkintopöydässä suklaapatukkaan.  

• Halliin saa tulla katsomaan reunalle. Kulkeminen halliin tapahtuu 
hallin sivuovesta kentän puolelta.  

• Koirien häkeille on varattu tilaa kanttiinirakennuksen treenitilasta ja 
toivomme ettei treenitilaan kuljeta ulkokengillä. Halliin sisälle ei saa 
tuoda häkkejä.  

• Kisapaikalla on sisävessa. Vessat kanttiinirakennuksessa. 

• Kisapaikalla on kanttiini. Maksuvälineenä käy pankkikortti tai 
MobilePay.  

• Pyrimme järjestämään kisoista live streamin.  

• Pidäthän kisa-alueen siistinä ja keräät koirien jätökset roskikseen. 
Hallissa on jätössakko 10 €. 

• Hallissa ja sen läheisyydessä ei saa tupakoida (tupakointi sallittu 
parkkipaikan perällä, ulkokentän aidan vieressä). 
 

MITATTAVAT KOIRAT 
• Vain ennakkoon ilmoitetut kisaavat koirat mitataan.  

• Mittaukseen tuleville lähetetään erillinen aikataulu viimeistään 
päivää ennen kisoja. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ILMOITTAUTUMINEN 

• Ilmoittauduthan ennen ensimmäistä rataantutustumistasi. 
Ilmoittautuminen erillisessä kanttiinirakennuksessa. Keräämme 
kaikkien kilpailukirjat. 

• Jos olet maksanut osallistumismaksusi kokonaan tai osittain 
lahjakortilla, kirjoita nimesi lahjakorttiin ja  anna  se 
ilmoittautumiseen. Palauttamattomat tai nimettömät lahjakortit 
laskutetaan jälkikäteen. Sama koskee liikuntaseteleitä ja niiden 
käyttöön liittyvät tarkemmat ohjeet löytyvät nettisivuilta.  

• Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein. 

• Ilmoittautumisesta voit ostaa kisakirjoja hintaan 3€/kpl.  
 

TULOSTEN TARKISTUSVELVOLLISUUS 
• Kilpailija on velvollinen tarkistamaan omat tuloksensa 

kilpailupaikalla tuloslistoista sekä kilpailukirjan merkinnät. 
Mahdolliset muutospyynnöt vastaavalle koetoimitsijalle 
kilpailupaikalla tunnin sisällä kilpailujen päättymisestä.  

• Jälkikäteen virheenkorjauksesta on esitettävä korjauspyyntö 
kilpailunjärjestäjälle.  
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kpkk.net/
http://www.kpkk.net/koulutus/agility/ajankohtaista-ja-tapahtumat/
http://kpkk.net/agility/liikuntasetelit-ja-niiden-verkkomaksupalvelut-kayttoon-agilityn-maksuissa/


KISAPAIKAN POHJAPIIRROS 
 

 
 
 
ARVIOITU RATAANTUTUSTUMISAIKATAULU  
Luokkien ensimmäistä kisaa ei aikaisteta (punaisella merkittyjä aikoja). 
Muut kisat alkavat heti, kun rata on valmiina (korkeintaan 30min ennen arvioitua aikataulua). 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
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. 

 

 

Kisojamme sponsoroi: 

 

 

 

 

 

Tervetuloa ja menestystä kilpailuissa! 
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry 

 

 
 


