
Tervetuloa Sievin Kennelkerhon järjestämiin agilitykilpailuihin keskiviikkona  
28.6.2017 !

  

Kilpailupaikka on kivituhkapohjainen kenttä.
Virallinen osoite on Kalliontie 443, 85430 Sievi .

Kisa-alueella on omakotitalo mistä löytyy puffetti ja sisä-wc.
Ilmoittautuminen on punaisessa hallissa parkkialueen puolella.  Kisakenttä on taas  hallin  takana. 
Autot  pysäköidään  vain  sisääntulon  vieressä  olevalle  pysäköintialueelle.  Autoja  ei  saa  jättää 
Kalliontien tai Koivuniementien varteen.

Tuomarina toimii Anders Virtanen

Kaikkien  kilpailuun  osallistuvien  koirien  tulee  olla  Suomen  Kennelliiton  sääntöjen  mukaisesti 
rokotettuja sekä tunnistusmerkittyjä.  Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein.  Ohjaajilla on 
oltava  Suomen  Agilityliiton  kilpailijalisenssi  (  A  tai  B  -lisenssi).  Muistathan  myös,  että 
antidopingsääntö on astunut voimaan 1.1.2007. 

Muistathan ottaa mukaasi:
• rokotustodistuksen
• kilpailukirjan , voi myös ostaa paikanpäältä, á 3€
• rekisteritodistuksen 
• v. 2017 lisenssin / lisenssin maksukuitin (+ tarvittaessa vakuutustiedot)  
• mikäli koiran nimen perässä on *(tähti)-merkki, ota mukaasi maksukuitti 

Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen arvioitua alkamisaikaa. 
Ensimmäistä kertaa kilpailevat ilmoittautuminen 45min ennen arvioitua alkamisaikaa.
Aikataulua voidaan aikaistaa enintään puolella tunnilla, olethan siis ajoissa paikalla !

Lähtöluettelo julkaistaan sähköisesti viimeistään 26.6.2017 osoitteessa www.sievinkennelkerho.fi. 
Kilpailupaikalla on nähtävissä lähtöluettelo, josta voi tarkistaa viimeiset muutokset. 

Tiedustelut / poissaolot:
Poisjäännistä on ilmoitettava välittömästi vastaavalle koetoimitsijalle Susanna Kariniemi 
044-5316577 

Kilpailumaksun  palauttamiseksi  toimita  7  vrk:n  kuluessa  joko  lääkärintodistus/juoksutodistus 
osoitteeseen Nina Saajossalo, Järvikyläntie 137, 85430 Sievi



Aikataulu 

Kisa Taso Koiria Arvioitu 
RT

Kisa Taso Koiria Arvioitu 
RT

A mini1 6 18.00 C maksi 2 5 21.20

A medi1 9 18.00 C medi2 4 21.20

A maksi1 12 18.00 C mini2 3 21.20

B mini1 6 19.15 B maksi2 8 22.00

B medi1 9 19.15 B medi2 5 22.00

B maksi1 12 19.15 B mini2 3 22.00

C mini1 4 20.30 A maksi2 6 22.50

C medi1 7 20.30 A medi2 3 22.50

C maksi1 9 20.30 A mini2 3 22.50

Ratojenrakennus aloitetaan välittömästi edellisen kisan loputtua ja rataantutustuminen pidetään heti 
kun rata on valmiina.  Näin toimien pyrimme viemään kisat  sujuvasti  läpi ja saamaan kilpailijat 
kotimatkalle ennen yön tuloa.

Koirien ulkoilutusalue on opastettu kyltein ja se on myös merkitty ”kehänauhoin”. Kalliontiellä 
voi myös ulkoiluttaa koiria, mutta Koivuniementie on omakotialueelle johtava tie ja siellä ei saa 
ulkoiluttaa koiria. Korjaathan koirasi mahdolliset jätökset, ilmopisteestä saa myös kakkapusseja.

Sievin  Kennelkerhon  kotisivulla  www.sievinkennelkerho.fi löytyy  myös  karttalinkki  missä 
koirakeskus sijaitsee. 

Sievin Kennelkerho toivottaa mukavaa ja tulosrikasta kisailtaa !

http://www.sievinkennelkerho.fi/

