
 

Tervetuloa Sievin kennelkerhon seuranmestaruus ja Keski-
Pohjanmaan piirinmestaruus agilitykilpailuihin 28.7.2019 
 

Kilpailut järjestetään Koirakeskus Sievän kivituhkakentällä osoitteessa Kalliontie 443, 85430 Sievi.  
C (hr) + B (agi) ratojen yhteistuloksella ratkotaan Keski-Pohjanmaan piirinmestarit 2019 ja A (agi) 
radalla Sievin kennelkerhon seuranmestaruudet. 

Tuomarina toimii Salme Mujunen ja Anders Virtanen ja vastaavana koetoimitsijana Nina 
Saajossalo & Tanja Ahola ( hrullan@saunalahti.com / 0405481542 tai  tanja.ahola@todellista.net / 
0445004406 ). 

Tupakointipaikka on talon ja autotallin välisellä alueella. Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten 
parkkeeraathan tiiviisti. Koirien ulkoiluttaminen Koivuniementiellä tai pelloilla on kielletty. 
Sievän lenkin opasteet löytyvät kerhotalon puoleisesta päädystä parkkipaikan nurkalta ja 
Kalliontieltä kääntyy joen vartta pitkin kulkevat pelto-/mökkitiet. Kerääthän koirasi jätökset, 
kiitos!  Postilaatikosta roskiksen luota löytyy kakkapusseja, jos omat ovat päässeet loppumaan. 
Kerhotalosta löydät kanttiinin maittavat virvokkeet, lämpimän ruuan sekä WC:n.  Meillä käy myös 
kortti. 

Ilmoittautumispiste ja toimisto löytyy hallista parkkipaikan vasemmasta reunasta tieltä katsoen. 
Ilmoittautuminen hoidetaan omatoimisesti merkiten paikallaolo listaan. Jätä kisakirja laatikkoon 
ja anna mahdolliset lahjakortit toimistoon. Hallin läpi ei kulkua. Ilmoittaudu viimeistään 30min 
ennen arvioitua rataan tutustumisaikaasi.   

Jos kilpailet ensimmäistä kertaa tai koiraltasi puuttuu mittaustodistus, ilmoittaudu mittaukseen 
24.7. mennessä ennakkoon osoitteessa: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UPGFgeS9FvpfWe7UyCf9qZUeCEF7aEPz2HXSIIpT5_wDxw/
viewform 
Ensimmäisestä mittauksesta peritään 10e mittausmaksu. Kilpailukirjoja myydään paikan päällä 3e hintaan. 
Mittausaikataulu toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. 

 

Tarvitset mukaan kilpailukirjan, virallisen tai väliaikaisen mittaustodistuksen (HUOM 1.7.2019 
voimaan tullut sääntö), rekisteri- ja rokotustodistuksen.  
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen  
mukaisesti rokotettuja sekä tunnistusmerkittyjä.  
Jokaisella kilpailevalla koiralla on oltava mittaustodistus.  Ohjaajilla on oltava Suomen Agilityliiton 
kilpailijalisenssi (A tai B -lisenssi). Muistathan myös, että antidopingsääntö on astunut voimaan 
1.1.2007. Valmistaudu esittämään pyydettäessä kilpailulisenssi, tunnistusmerkintä, rokotukset ja 
mittaustodistus. Mikäli puutteita havaitaan, voidaan koiran osallistumisoikeus kilpailuun evätä.  
 
Juoksuinen narttu saa osallistua kilpailuun omalla vuorollaan lähtölistan mukaisesti. Koiralla tulee 
olla käytössä juoksusuoja Sievän alueella ja sen nauhaan sidotaan punainen nauha merkiksi 
juoksusta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi ja laitetaan paikalle tuotuun ämpäriin. 
Juoksuisille koirille on varattu lähtöalusta, mutta voit tuoda alustan myös itse. Käy kertomassa 
juoksusta toimistoon. 
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Aikataulut ja lähtölistat 
 

Annetut rataan tutustumisaikataulut 
ovat arvioituja. Voimme aikaistaa 
rataan tutustumista maksimissaan 
30minuuttia.  

Lähtölistat julkaistaan osoitteessa 
https://www.sievinkennelkerho.fi/  
sekä kilpailupaikalla.  

 

 

 

 

 

 

 

Poisjäännit 

Mikäli joudut jäämään pois 
kilpailusta, ilmoita siitä vastaavalle 
koetoimitsijalle ennen kilpailun alkua. Kilpailumaksun palauttamiseksi tulee toimittaa 7 vrk 
kuluessa lääkärintodistus, kennelyskän tai juoksun johdosta kahden yli 18 vuotta täyttäneen 
henkilön allekirjoittama todistus, jossa todistetaan kilpailuun ilmoitetun koiran kiiman tai 
kennelyskän ajoittuminen kilpailupäivälle. Todistajat eivät saa olla koiran omistajan tai ohjaajan 
perheenjäseniä. 

Todistukset postitetaan: Nina Saajossalo, Järvikyläntie 137, 85430 Sievi.  Laita liitteeksi tilinumero 
ja maksun vastaanottajan nimi.    

 
Sponsorina:  

https://www.sievinkennelkerho.fi/

