
 

Kiitos ilmoittautumisestasi Helsingin Agility Urheilijat 
ry:n kilpailuihin 1.-5.6. 

Aikataulu:  
Ma 1.6. 

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

2A hyppyrata (XS + S +L)  1+ 2 + 11  18.00  Mia Laamanen 

2A hyppyrata (M + SL)  5 + 7  18.10  Mia Laamanen 

2B agilityrata (XS + S + L)  1+ 2 + 11  19.15  Mia Laamanen 

2B agilityrata (M + SL)  6 + 9  19.25  Mia Laamanen 

 
Maanantain tutustumisryhmät on jaettu osallistujamäärän perusteella puoliksi. 
Luokat kisaavat tästä huolimatta järjestyksessä XS, S, M, SL, L.  
 
Ti 2.6. 

Luokka  Koirakoit
a (kpl) 

Rataan 
tutustuminen 
(klo) 

Tuomari 

A hr (SL + L numerot 11-15)  8 + 2  18.00  Esa Muotka 

A hr (L numerot 16-34)  15  18.10  Esa Muotka 

B agi (SL + L numerot 11-15)  9 + 5  19.10  Esa Muotka 

B agi (L numerot 16-34))  17  19.20  Esa Muotka 

C agi (SL + L numerot 11-15)  7 + 5  20.30  Esa Muotka 

C agi (L numerot 16-34)  12  20.40  Esa Muotka 

 
 
 

 
Platinum Areena, Ruosilankuja 14, 00390 Helsinki 
Platinum Areena on lämmittämätön geopad-pohjainen halli. 
Hallin yhteydessä on aidattu hiekkapohjainen ulkokenttä. 



 

 
 
Ke 3.6.  

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

A hr (Medi)  15  18.00  Anne Savioja 

B agi (Medi)  17  18.50  Anne Savioja 

C agi (Medi)  12  19.40  Anne Savioja 

 
 
To 4.6.  

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

A hr (XS + S)  7+9  18.00  Jouni Kautto 

B agi (XS+ S)  7+10  18.50  Jouni Kautto 

C agi (XS + S)  6+9  19.40  Jouni Kautto 

 
 
Pe 5.6  

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

Mittaus  8  17.15  Markku Kaukinen 

1A hyppyrata (XS+S +M)  1 + 9 +8  18.30  Markku Kaukinen 

1A hyppyrata ( SL + L)  5 + 15  18.40  Markku Kaukinen 

1B agilityrata (XS + S+ L)  1 + 7 +9  20.00  Markku Kaukinen 

1B agilityrata (SL + L)  5 + 12  20.10  Markku Kaukinen 

 
L=maxi, sL=pikkumaxi, M=medi, S=mini, xS=pikkumini,  
 
   

 

Mukavaa ja menestyksekästä 
kilpailupäivää! 
 

 
#HAUagility #HelsinginAgilityUrheilijat 
#PlatinumAreena 

Yhteistyössä: 

 

 

https://www.facebook.com/helsinginagilityurheilijat/
http://instagram.com/helsinginagilityurheilijat
https://www.youtube.com/channel/UCm1w5kiTUDch9vzRDcuuncA
https://www.platinumsuomi.fi/fi?utm_source=helsingin-agility-urheilijat-kisakirje&utm_medium=email&utm_campaign=kesakuu-2020-kilpailut


 

 

Vastaavat koetoimitsijat 

Maanantaina ja tiistaina Pekka Halonen 
Keskiviikkona Heidi Tenkanen 
Torstaina Irene Erling 
Perjantaina Jonna Väyrynen 
Vastaavan koetoimitsijan tavoitat kisapäivänä puhelimitse 044-9269835 tai ennen 
kilpailua sähköpostilla haunkilpailut@gmail.com. Kaikki yhteydenotot ennen 
kisapäivää sähköpostilla. 
 

Kilpailupaikka 
Kilpailu käydään hiekkapohjaisella ulkokentällä. Kilpailupaikan osoite Ruosilankuja 14, 
00390 Helsinki. Kenttä on aidattu ja rata-alueen ympärillä on lisäksi väliaidat.  
 

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

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. Huomioithan, että tuomari sekä koiran ohjaaja käyttävät mittauksen 
aikana kertakäyttöisiä maskeja. Jos sinulla ei ole omaa maskia, saat sellaisen 
kilpailujärjestäjältä.  
 
 

 

 
 

 

Mukavaa ja menestyksekästä 
kilpailupäivää! 
 

 
#HAUagility #HelsinginAgilityUrheilijat 
#PlatinumAreena 

Yhteistyössä: 

 

 

mailto:haunkilpailut@gmail.com
http://helsinginagilityurheilijat.com/
https://www.facebook.com/helsinginagilityurheilijat/
http://instagram.com/helsinginagilityurheilijat
https://www.youtube.com/channel/UCm1w5kiTUDch9vzRDcuuncA
https://www.platinumsuomi.fi/fi?utm_source=helsingin-agility-urheilijat-kisakirje&utm_medium=email&utm_campaign=kesakuu-2020-kilpailut


 

Tärkeitä ohjeita kilpailupaikalla toimimiseen 
● Kilpailu käydään ulkokentällä. 

 
● Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä.  

 
● Kilpailupaikalle saa tulla vain kilpailuun osallistuvat ohjaajat, sekä talkoolaiset. 

Ei yleisöä, perhettä tai kavereita paikalle. 
 

● Pidäthän kentällä, parkkipaikalla ja kisapaikan ympäristössä vähintään 1-2 
metrin turvavälin muihin ihmisiin. 
 

● Ei pysäköintiä viereisen salibandyhallin pihalle! 

 
● Pidä koirasi kytkettynä kilpailualueen ulkopuolella, kerää koirasi mahdolliset 

jätökset talteen ja kuljeta lähimpään roskikseen 

 
● Vältäthän rata-alueen lähettyvillä (2m) turhaa oleskelua. Kisapaikalla on kaikille 

kisaajille kyllä tilaa, kun väljästi sijoitutaan.  
 

● Suosittelemme, että kilpailijat ottavat mukaansa omat juomavedet. Näin 
minimoimme ylimääräiset kohtaamiset vesipisteillä ja vessoissa. 
 

● Huomioithan, että jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu 
tapahtumaan omalla vastuullaan. Tapahtuman järjestäjä, kilpailun toimihenkilöt 
tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta 
korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista 
vahingoista. 
 

● Palautamme kilpailumaksun kokonaisuudessaan, mikäli osallistuja joutuu 
jättämään osallistumisen väliin koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi. 
Poissaolot ilmoitetaan vastaavalle koetoimitsijalle ennen kilpailua.  

 
WC 
WC on hallissa ja se on kilpailijoiden käytettävissä. Mikäli WC on varattu, pyydämme 
odottamaan hallissa WC:n ulkopuolella omaa vuoroa. Kentällä on paljon tilaa odotella 
väljästi.  
 
Kahvio 
Tässä kilpailussa kahvio ei ole avoinna. Varauduthan siis omien eväiden kanssa.  

 

Mukavaa ja menestyksekästä 
kilpailupäivää! 
 

 
#HAUagility #HelsinginAgilityUrheilijat 
#PlatinumAreena 

Yhteistyössä: 

 

 

https://www.facebook.com/helsinginagilityurheilijat/
http://instagram.com/helsinginagilityurheilijat
https://www.youtube.com/channel/UCm1w5kiTUDch9vzRDcuuncA
https://www.platinumsuomi.fi/fi?utm_source=helsingin-agility-urheilijat-kisakirje&utm_medium=email&utm_campaign=kesakuu-2020-kilpailut


 

 
 
Ilmoittautuminen 

● Kilpailussa on itsepalveluilmoittautuminen.  
● Ilmoittautumispiste on ulkona toimiston läheisyydessä.  
● Huolehdithan käsien desinfioinnista ennen ilmoittautumispisteellä toimimista. 

Käsidesejä löytyy kisapaikalta. 
● Merkitse itsesi listaan läsnäolevaksi, laita kilpailukirjan väliin post-it lappu, jossa 

on kisanumerosi ja jätä kilpailukirja oikeaan laatikkoon.  
● Mikäli sinulla on mahdollisuus luokkanousuun 1 tai 2 luokassa, jätäthän 

kilpailukirjasi väliin tiedon haluatko luokkanousun oikeuttavan tuloksen 
jälkeen vielä startata alemmassa luokassa.  

● Kaikki kilpailijat jättävät kilpailukirjansa laatikoihin. Noudamme laatikoista vain 
nollan tehneiden kirjat.  

● Kirjoita lahjakortteihin ja Smartumeihin nimesi valmiiksi ja jätä nämä omaan 
laatikkoon. Kilpailussa ei ole numeroliivejä käytössä. Seuraa siis kuulutuksia 
tarkasti.  

● Pidä huolta, että ilmoittautumispisteellä on vain 1 henkilö kerrallaan.  
 
 
Palkintojenjako 
Palkinnot jaetaan viimeisen radan päätyttyä. Kilpailijat voivat noutaa palkinnot niille 
osoitetusta paikasta. Tuomari ei kättele sijoittuneita.  
 

 

 

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 
#PlatinumAreena 

Yhteistyössä: 
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