
 

Kiitos ilmoittautumisestasi Platinum Open 
arki-iltakilpailuihin 3.-7.8. 

Aikataulu:  
Ma 3.8. 

Luokka  Koirakoi
ta (kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

2A agility (XS+S+M+SL +L)  27  18.00  Mia Laamanen 

2B hyppy (XS+S+M+SL +L)  28  19.00  Mia Laamanen 

 
 
Ti 4.8. 

Luokka  Koirakoit
a (kpl) 

Rataan 
tutustuminen 
(klo) 

Tuomari 

3A M (agility)  22  18.00  Seppo Savikko 

3B M (agility)  28  19.00  Seppo Savikko 

3C M (hyppy)  29  20.00  Seppo Savikko 

 
 
Ke 5.8.  

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

3A SL + L (agility)  20  18.00  Anne Savioja 

3B SL + L (agility)  25  19.00  Anne Savioja 

3C SL +L (hyppy)  24  20.00  Anne Savioja 

 
 
 

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



 

To 6.8.  

Luokka  Koirakoita 
(kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

3A XS + S (agility)  15  18.00  Anne Savioja 

3B XS+ S (agility)  17  18.50  Anne Savioja 

3C XS + S (hyppy)  15  19.40  Anne Savioja 

 
 
Pe 7.8.  

Luokka  Koirakoit
a (kpl) 

Rataan 
tutustuminen (klo) 

Tuomari 

1A agility XS+S+M+SL+L  31  18.00  Mia Laamanen 

1B hyppy XS+S+M+SL+L  28  19.10  Mia Laamanen 

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

Vastaavat koetoimitsijat 

Maanantaina Noora Hänninen 
Tiistaina Mariaana Mäkelä 
Keskiviikkona Jonna Väyrynen 
Torstaina Heidi Tenkanen 
Perjantaina Leena Haakana 
Vastaavan koetoimitsijan tavoitat kisapäivänä klo 17-> puhelimitse 044-9269835 
muina ajankohtina 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.  
 
 

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


 

Mittaus 
Kilpailuun ei ole ilmoittautunut koirakoita mitattavaksi.  
 

Poissaolot 
Palautamme kilpailumaksun kokonaisuudessaan, mikäli osallistuja joutuu jättämään 
osallistumisen väliin koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi.  
 
Kisamaksun palautuksissa lähetäthän sähköpostilla haunkilpailut@gmail.com sinun ja 
koiran tiedot, syyn poissaololle, kuvan maksukuitista sekä tilinumerosi.  

 

Tärkeitä ohjeita kilpailupaikalla toimimiseen 
● Kilpailu käydään ulkokentällä. 

 
● Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä.  

 
● Pidäthän kentällä, parkkipaikalla ja kisapaikan ympäristössä huolen 

turvaväleistä.  
 

● Ei pysäköintiä viereisen salibandyhallin pihalle!  

 
● Pidä koirasi kytkettynä kilpailualueen ulkopuolella, kerää koirasi mahdolliset 

jätökset talteen ja kuljeta lähimpään roskikseen 

 
● 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mukavaa ja menestyksekästä 
kilpailupäivää! 
 

 
#HAUagility #HelsinginAgilityUrheilijat 
#PlatinumAreena 

Yhteistyössä: 

 

 

mailto:haunkilpailut@gmail.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


 

 
Kahvio 
Kahviossa tarjolla juotavaa sekä makeaa ja suolaista syötävää. Kahviossa 
maksutapana käy mobile pay tai käteinen. Toivomme, että maksut suoritetaan 
ensisijaisesti mobile pay:llä.  
 
WC 
WC on hallissa ja se on kilpailijoiden käytettävissä.  
 
 
Ilmoittautuminen 

● Kilpailussa on itsepalveluilmoittautuminen.  
● Ilmoittautumispiste on sään salliessa ulkona toimiston läheisyydessä. Seuraa 

opasteita kilpailupaikalla.  
● 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.  

● Huolehdithan, että mittaustodistus on kisakirjasi yhteydessä.  
● Kaikki kilpailijat jättävät kilpailukirjansa laatikoihin. Noudamme laatikoista vain 

nollan tehneiden kirjat.  
● Kirjoita lahjakortteihin ja Smartumeihin nimesi valmiiksi ja jätä nämä omaan 

laatikkoon.  
● Ota rekistä numeroliivisi, harmittavasti muutama numeroliivi on kadoksissa. 

Mikäli et löydä omaa numeroasi, voit kilpailla ilman liiviä tai tehdä pahvisen 
numerolapun. Tarvikkeet löytyvät ilmoittautumispisteeltä.  

● Pidä huolta, että ilmoittautumispisteellä on vain 1 henkilö kerrallaan.  
 
 
Palkintojenjako 
Palkinnot jaetaan viimeisen radan päätyttyä.  
 

 

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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