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ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu kilpailupaikalla ilmoittautumispisteessä, jonka löydät hallista, viimeistään 30 minuuttia ennen oman 

luokkasi arvioitua rataantutustumisaikaa, ensimmäistä kertaa kilpailevat vähintään 1 tuntia aikaisemmin. En-

simmäistä kertaa kilpailevat koirat mitataan ja mitatut koirat saavat väliaikaisen mittaustodistuksen. Väliaikaisia 

mittaustodistuksia on kilpailupaikalla tai sen voi tulostaa ja esitäyttää valmiiksi osoitteesta: 

http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/8133/valiaikainen_mittaustodistus_taytto.pdf. HUOM! 2- ja 3-

luokkalaisilla on omatoiminen ilmoittautuminen: ruksaa listasta, että olet paikalla ja ota numerolappusi. 

Ilmoittautuminen avataan tuntia ennen ensimmäistä rataantutustumista. Muista ottaa mukaasi koiran rekisteri-

kirja / omistajatodistus (x-rotu), rokotustodistus, mittaustodistus ja kilpailukirja sekä lisenssikortti tai lisenssin 

maksukuitti. Kilpailukirjan voit ostaa tarvittaessa kilpailupaikalta (hinta 3 €). Mikäli maksoit ilmoittautumisia 

lahjakortilla, jätä lahjakortti ilmoittautumispisteeseen. 

Rokotukset tarkistetaan vain arvotuilta koirakoilta (merkintä ilmoittautumislistassa), mikäli kohdallasi on mer-

kintä rokotusten näyttämisestä, käy näyttämässä ne vastaavalle koetoimitsijalle. 

EMME KERÄÄ KILPAILUKIRJOJA ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ. NOLLATULOKSEN SAATUASI, 

TOIMITA KILPAILUKIRJASTI VÄLITTÖMÄSTI ILMOITTAUTUMISPISTEESSÄ OLEVAAN LAATIKKOON. Voit 

halutessasi käydä hakemassa tuomarinsihteerin lapun ilmoittautumispisteeltä kyseisen luokan päätyttyä. Nol-

lakirjat palautetaan ilmoittautumispisteeseen, kun nollat on niihin luokan päätyttyä kirjattu. 

 

KILPAILUPAIKKA 

Kilpailupaikkana toimii Koiraurheilukeskus Sievän kivituhkakenttä. Pysäköintitila on rajallinen, joten pyydämme 

parkkeeraamaan autot parkkipaikalle merkityille paikoille. 

Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan Sievän pihapiiriin. Koiria voi ulkoiluttaa Sievästä katsottuna oikeallepäin 

Kalliontietä. Siellä ennen jokea kääntyy vasemmalle mukava peltotie pidemmälle lenkille. Muista kerätä koiriesi 

jätökset. Kakkapusseja löytyy ilmoittautumisesta sekä harmaasta postilaatikosta Sievän liittymästä. Koirien 

ulkoiluttaminen pelloilla tai Koivuniementiellä on ehdottomasti kiellettyä! Myös Sievän parkkipaikan talonpuo-

lipäädystä lähtevällä Sievän lenkillä on koirien ulkoilutus sallittua. 

Kerhotalosta löytyy kanttiini sekä WC ja pihalla hallin päädyssä on käytössä myös ulkovessa. 

 

Kisapaikka: Koiraurheilukeskus Sievä, Kalliontie 443 85430 Sievi. 

Sievä löytyy google mapsista navigaattoreita varten suoraan omalla nimellään. 

Tuomarit: Hilpi Yli-Jaskari 1A, 1B, 2A, 2B, 3A & 3B, Vesa Sivonen 3C hr 

Vastaava koetoimitsija: Susanna Kariniemi 

Avustava koetoimitsija: Mirja Päivärinne 

Luokanvaihdot ja poisjäännit: Mirja Päivärinne 044 280 9821 

 

http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/8133/valiaikainen_mittaustodistus_taytto.pdf


KIIMASSA OLEVAT NARTUT 

Kilpailuun osallistuvan kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan 

tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Punaisen nauhan saat tarvittaessa ilmoittautumispisteestä. 

Lähtöalueella on erillinen alusta kiimassa oleville nartuille ja ämpäri juoksusuojalle. 

 

LISÄKSI 

1- ja 2-luokassa kilpailevat: mikäli ET HALUA siirtyä seuraavaan tasoluokkaan luokanvaihtoon oikeuttavan 

tuloksen saatuasi, ilmoita siitä jättämällä esimerkiksi muistilappu kilpailukirjan väliin. 

 

 

AIKATAULUT 

 

Rataantutustuminen 

 

 
 

Ratojen rakennus aloitetaan välittömästi edellisen kisan loputtua ja rataantutustuminen pidetään heti kun rata 

on saatu valmiiksi. Näin toimien pyrimme viemään kisat mahdollisimman sujuvasti läpi. 

 

 

SPONSORINA 

 
 

 

Kisakuviin saa tägätä: #hauhauchampion #koirakansa 

 

Sievin Kennelkerho toivottaa mukavaa ja tulosrikasta kisapäivää! 


