
Kiitos ilmoittautumisestasi Helsingin Agility Urheilijat 
ry:n kilpailuihin 6.10.2019! 

Aikataulu:  

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

3A (hr) xS, S, M  2+9+13  10.00  Mika Kangas 

3A (hr) sL, L  5+19  10.40  Mika Kangas 

3B xS, S, M  2+8+15  11.50  Mika Kangas 

3B sL, L  6+21  12.30  Mika Kangas 

3C xS, S, M  2+6+15  13.40  Mika Kangas 

3C sL, L  5+16  14.20  Mika Kangas 

Mittaus  3  15.00  Mika Kangas 

1B xS, S, M, sL, L  2+5+5+3+6  15.55  Mika Kangas 

1A (hr)  xS, S, M, sL, L   2+4+3+4+6  16.50  Mika Kangas 

 
L=maxi, sL=pikkumaxi, M=medi, S=mini, xS=pikkumini, hr=hyppyrata/jump 
 
Vastaava(t) koetoimitsija(t) 
Erika Rautavaara ja Mariaana Mäkelä.  
Vastaavan koetoimitsijan tavoitat kisapäivänä puhelimitse 040-2521319 tai ennen kilpailua 
sähköpostilla haunkilpailut@gmail.com.  
 

 
HAU Areena, Ruosilankuja 14, 00390 Helsinki 
HAU Areena on lämmittämätön geopad-pohjainen halli, jossa on lämmitetty Café Pääkonttori, 
sisä-WC ja juokseva vesi. Hallissa on rajoitetusti häkkitilaa. 
 
Hallin yhteydessä on aidattu hiekkapohjainen ulkokenttä. 

mailto:haunkilpailut@gmail.com


 

 

Mittaus 
Mittaus tapahtuu aikatauluun merkittynä ajankohtana. Mittaukseen on pitänyt 
ilmoittautua etukäteen SAGI:n ilmoittautumislomakkeen kautta. Mittaukseen tulevilla 
koirilla tulee olla mukana kilpailukirja, sekä koiran rekisteritodistus tai x-rotuisen 
omistajatodistus. Kilpailukirjan voi tarvittaessa ostaa kisapaikalta hintaan 3e. Ensimmäistä 
kertaa mittaukseen osallistuvien koirakoiden tulee maksaa 10e mittausmaksu. 
Jatkomittaukset ovat maksuttomia. Ota mittausmaksu mukaan käteisellä.  
 

Lähtölistat 
Lähtölistat ovat tulostettavissa kotisivuiltamme. Kilpailupaikalla listat ovat vain 
ilmoitustaululla, tulosteita ei ole saatavissa.  
 

Muistilista kisoihin 
● Koiran rekisteri-, rokotus- ja mittaustodistus 

○ Tunnistusmerkintätarkastuksia suoritetaan satunnaisesti 

● Koiran tuloskirja (uusia ostettavissa kilpailupaikalla) 

● Mahdolliset etusetelit, lahjakortit ja tarvittaessa maksukuitti 

○ Vain omat henkilökohtaiset Smartum-etusetelit kelpaavat 

○ Mikäli maksoit ilmoittautumisen Smartum saldolla, otathan kuitin mukaan 

ilmoittautumiseen 

○ Maksun palautukseen oikeuttavat poissaolot on ilmoitettava ennen kilpailuja 

koetoimitsijalle 

● Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäistä 

rataantutustumistasi 

● Pidä koirasi kytkettynä kilpailualueen ulkopuolella, kerää koirasi mahdolliset jätökset 

talteen ja kuljeta lähimpään roskikseen 

✘ Ei pysäköintiä viereisen salibandyhallin pihalle! 

 

Kisapäivän jälkeen 
Tarkista tulosmerkintäsi kisapaikalla tai KITUssa viimeistään viikko kilpailuiden jälkeen. 

Ilmoita mahdollisesta virheestä viipymättä vastaavalle koetoimitsijalle, enintään kaksi 

viikkoa kilpailuista. 

Mukavaa ja menestyksekästä kilpailupäivää! 
 

 
#HAUagility #HelsinginAgilityUrheilijat #HAUareena 

http://helsinginagilityurheilijat.com/
https://www.facebook.com/helsinginagilityurheilijat/
http://instagram.com/helsinginagilityurheilijat
https://www.youtube.com/channel/UCm1w5kiTUDch9vzRDcuuncA

