
RATA 1 

(Puffan pääty) kpl/lk

Rataan-

tutustuminen Tuomari

maksi 3A 26 9:15 Lee Gibson

mini 3A 17 9:55 Lee Gibson

medi 3A 19 10:25 Lee Gibson

maksi 3B 35 11:20 Ildikó Halász

mini 3B 17 12:10 Ildikó Halász

medi 3B 21 12:40 Ildikó Halász

mini 1A 6 13:40 Ildikó Halász

medi 1A 9 13:40 Ildikó Halász

maksi 1A 11 13:40 Ildikó Halász

mini 2A 4 14:40 Ildikó Halász

medi 2A 13 14:40 Ildikó Halász

maksi 2A 7 14:40 Ildikó Halász

RATA 2 kpl/lk

Rataan-

tutustuminen

mini 3C 16 9:00 Ildikó Halász

medi 3C 22 9:30 Ildikó Halász

maksi 3C 38 10:10 Ildikó Halász

mini 3D 18 11:30 Lee Gibson

medi 3D 23 12:00 Lee Gibson

maksi 3D 30 12:40 Lee Gibson

mini 2B 4 13:45 Lee Gibson

medi 2B 11 13:45 Lee Gibson

maksi 2B 7 13:45 Lee Gibson

mini 1B 6 14:45 Lee Gibson

medi 1B 9 14:45 Lee Gibson

maksi 1B 11 14:45 Lee Gibson

Tervetuloa CityBelgit ry:n 
 

AGILITY- KILPAILUIHIN  

la 14.10.2017 
 

 

Päivän aikana kisataan neljä kilpailua, kaksi 1- ja 2-luokkaa sekä neljä 3-luokkaa. Tuomareina toimivat Lee 

Gibson (Englanti) ja Ildikó Halász (Unkari). 
 

Kilpailupaikka, Racinel Areena, sijaitsee osoitteessa Pitkäsuontie 8, Vantaa. Ajo-ohjeen löydät täältä: 

http://www.ojanko.fi/ajo-ohje . 

 

Hallissa on kumirouhetekonurmimatto ja lämpö n. +10 astetta. Paikalla on buffetti ja wc. On suositeltavaa 

pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy puhtaampana. Käytä vain keinonurmelle soveltuvia 

kenkiä, nastat eivät saa ylittää yli 5 mm ja metallipiikkien käyttö kielletty. Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan 

hallin sisälle, eikä hallin seinustalle ulkopuolella. Pissa-/kakkasakko on 25 € / kerta. Tupakointi on kielletty 

hallissa ja sen seinustalla.  
  

Aikataulusta näet milloin alkaa oman luokkasi rataan 

tutustuminen. Saavuthan paikalle viimeistään  

puoli tuntia ennen sitä. Jos olet ensikertalainen ja koirasi pitää 

mitata, saavu n. 45 min ennen luokkasi rataan tutustumista.  

 

Jotta pitkä kisapäivä saadaan vietyä sujuvasti läpi, on tärkeää, 

että kolme seuraavaa lähtijää on aina jonossa valmiina 

odottamassa starttiaan.  
 

Lähtölistat voit tulostaa osoitteesta www.citybelgit.fi. 

Kisapaikalla ei jaeta lähtölistoja.  

Kilpailupaikalla lähtölistat päivitetään, kun kaikki luokan 

ilmoittautumiset ovat tulleet ja muutokset on kirjattu listoihin. 

 

Jos olemme päivän aikana edellä aikataulua, voidaan sitä 

aikaistaa enintään 30 minuuttia. 

 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava 

tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti 

rokotettuja, ja ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton 

kilpailijalisenssi (A tai B). Muista ottaa mukaasi kilpailukirja 

(voi ostaa kilpailupaikalta), rekisteritodistus / x-rotuisen 

omistajatodistus ja rokotustodistus, lisenssikortti (tai tosite 

maksetusta lisenssistä) vuodelle 2017 sekä hakaneula 

numerolapun kiinnitystä varten ja vettä koirallesi. 

 

Mikäli vahvistussähköpostissa on koiran nimen yhteydessä 

tähti (*), on maksukuitti esitettävä tai lahjakortti 

luovutettava ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Huomioithan myös, että rokotustodistuksessa on oltava 

merkintä viimeisestä voimassaolopäivästä, muutoin 

koiralla ei ole kilpailuoikeutta eikä starttimaksua 

palauteta. Merkinnän saat eläinlääkäriltä. 

3-luokkiin on mahdollista osallistua myös juoksuisella nartulla. 

Juoksunartulla on oltava juoksuhousut jatkuvasti päällä 

kilpailuradan ulkopuolella sekä hihnassa punainen nauha 

merkkinä juoksuista. Ilmoitathan koiran juoksusta 

ilmoittautumispisteessä. Kisat päättyvät n. klo 15.45. 



Muistathan myös antidopingsäännöt (www.kennelliitto.fi). 

 

Mikäli joudut jäämään pois kilpailusta, niin ilmoita siitä mahdollisimman pian Pirjo Ritovuori, 

pirjo.ritovuori@gmail.com tai 040 567 3492. Juoksutodistukset ja muut kisamaksun palautukseen 

oikeuttavat paperit tilinumeroineen toivomme teidän lähettävän Pirjo Ritovuorelle, Taimikuja 12 B, 02920 

Espoo viimeistään 20.10.2017. Kiitos! 

 

Kisapäivien aikana päivystää Pirjo Ritovuori  puh. 040 567 3492. 

  
  

Onnea, menestystä ja iloista mieltä kilpailuun!  

 

 


