
Tervetuloa agilitykilpailuihin Hyvinkäälle 27.-28.11.2021!

Luethan tämän kirjeen huolella. Tehdään yhdessä kaikille mukavat ja
turvalliset kisat! Onnea suorituksiin!

TUOMARIT JA LUOKAT
Tapahtumassa on 3 kilpailua 1- ja 3-luokille (A-agilityrata ja B- ja
C-hyppyradat). Tuomarina kaikille luokille Marko Mäkelä. Lauantaina kisaavat isot koirat (L-SL) ja
sunnuntaina ne vähän pienemmät (M-S-XS). Molempina päivinä 3lk koirakot aloittavat ja 1lk
jatkavat.

KILPAILIJAT
Kilpailuun osallistuvilla koirilla on oltava mittaustodistus ja niiden tulee olla tunnistusmerkittyjä ja
Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan rokotettuja. Kilpailussa tulee noudattaa SKL:n
antidopingsääntöjä ja ohjaajalla tulee olla voimassa oleva agilityn kilpailulisenssi (A/B). Muista ottaa
mukaasi kisakirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus sekä mittaustodistus, jos koiralla on
jo sellainen (lopullinen tai väliaikainen).

Rokotukset tarkistetaan sähköisesti ennakkoon. Jos kilpailunumerosi päättyy numeroon
seitsemän (7), lähetä kuva(t) rokotustodistuksesta (koiran tiedot sivu + rokotustiedot sivut)
sähköpostitse hskk.agilitykilpailut@gmail.com viimeistään perjantaina 26.11. klo 12 mennessä.

ILMOITTAUTUMINEN JA POISJÄÄNNIT
Kilpailuissamme on käytössä omatoiminen ilmoittautuminen. Keräämme kaikki kisakirjat
ilmoittautumispisteeseen. Numeroliivejä tai -lappuja ei ole käytössä. Ilmoittauduthan hyvissä ajoin
ennen oman luokkasi alkamista, alustava aikataulu huomioiden. Muista huolehtia turvaväleistä
ilmoittautumisessa tai siihen jonottaessa.

Toimi ilmoittautumispisteellä näin:
1. Desinfioi kätesi
2. Ota omaa lähtönumeroasi vastaava post-it lappu lähtölistan vierestä ja liimaa se kisakirjan

väliin yläreunaan niin että numero näkyy kun suljet kirjan. Jätä kisakirja oman kokoluokkasi
koriin.

3. Tarkista ja paina mieleen oma numerosi, sekä muutama edeltävä koira, jotta oikeaan aikaan
lähdössä olo on helpompaa.

HUOM!
● Mikäli koirallasi on kisojen aikana mahdollisuus luokkanousuun, lisää kisakirjan väliin jo

kotona post-it lapulla tietoa haluatko nousta seuraavaan luokkaan, vai kisata loput startit
samassa luokassa (tai jos esim. et jatka kisoja loppuun).

● Jos maksat paperisilla liikuntaseteleillä, jätä setelit allekirjoitettuina niille merkattuun koriin.
Jos käytät lahjakortin, kirjoita koko nimesi sen taakse ja jätä se samaan koriin.

Muista ilmoittaa mahdollisista poisjäänneistä ennen kisapäivää osoitteeseen
hskk.agilitykilpailut@gmail.com tai kisapäivänä perinteisellä tekstiviestillä numeroon 050 - 56 12
993. Mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on joitakin koronavirukseen viittaavia oireita, et voi
osallistua kilpailuun. Muista tässäkin tapauksessa ilmoittaa poissaolostasi. Kisamaksun
palautushakemus sisältäen kisaajan nimen ja pankkitilin sekä lääkärin-, juoksu- ym. todistukset ja/tai
selitteet, jotka oikeuttavat  ilmoittautumismaksun palautukseen, on toimitettava su 5.12.2021
mennessä osoitteeseen hskk.rahastonhoitaja@gmail.com (myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä).

mailto:hskk.agilitykilpailut@gmail.com


LÄHTÖLUETTELOT JA AIKATAULUT
Lähtöluettelot löytyvät kotisivuiltamme hskk.fi (viimeistään torstaina 25.11.). Arvioidun aikataulun
näet alta. Pyrimme infoamaan Facebookissa tapahtumasivulla mikäli olemme edellä tai myöhässä
aikataulusta. Arvioituun aikatauluun oranssilla merkittyjä aikoja (kunkin tasoluokan ensimmäinen
rataantutustuminen) ei aikaisteta. Muut saman tasoluokan seuraavat kilpailut alkavat heti radan
ollessa valmis.

MITTAUKSET
Kilpailupaikalla mitataan vain kilpailemaan tulevia koiria, jotka on ilmoitettu mittaukseen etukäteen.
Kisakirjoja on ostettavissa paikan päältä (5 € kpl, maksu käteisellä - tasaraha tai MobilePay, nro
28234). Saavu mittaukseen ajoissa, varaa koirallesi kaulapanta ja tarvittaessa nameja jännitystä
lieventämään. Mittauksessa oltava mukana rekisteritodistus ja kilpailukirja, joka tulee olla täytettynä
koiran ja omistajan tiedoilla mittaukseen tullessa.

JUOKSUNARTUT
Jokaiseen luokkaan on mahdollista osallistua nartulla, jolla on juoksuaika. Juoksunartut starttaavat
omalla arvotulla paikallaan. Ilmoitathan juoksuista ennen kisapäivää sähköpostitse
hskk.agilitykilpailut@gmail.com (kisa-aamuna perinteisellä tekstiviestillä numeroon 050 - 56 12 993).
Juoksunartulla on oltava jalassaan hallissa juoksuhousut jotka poistetaan oman kilpailusuorituksen
ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta.

KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikkanamme on Hyvinkään Eläinpalvelukeskuksen lämmin halli osoitteessa Lyijykatu 8,
Hyvinkää. Pohjana Saltex-keinonurmi kumirouheella. Hallissa tulee käyttää sisäkenkiä. Kengät voi
vaihtaa sisälle halliin tullessa (omaa suoritusvuoroa odottaessa).  Hallissa ei valitettavasti ole tilaa
koirien häkeille. Voimme tehdä yksittäisiä poikkeuksia vain painavista syistä (sovittava ennen
kisaviikonloppua VKT:n kanssa).

WC:tä on kaksi joista toinen on käytössä vain radanrakennuksen / tutustumisen ajan. Suosittelemme
omien juomavesien mukaan ottamista ruuhkien välttämiseksi! Kilpailupaikalla ei ole buffettia.



Pysäköithän hallin pihaan tiiviisti. Mikäli hallin piha on saapuessasi täynnä, lisää parkkipaikkoja
löydät Lyijykadun varrelta. Huomioi kuitenkin että tien reunaan pysäköinti on kielletty
liikennemerkein. Pysäköinti on sallittua myös Kerkkolankatu 28 pihassa.

Tupakointi ovien läheisyydessä on kielletty. Tumpit on laitettava hallin ulko-oven lähettyvillä olevaan
metalliseen ämpäriin.

Muistathan huolehtia alueen siisteydestä! Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan hallin parkkialueen
aitojen sisäpuolella. Ilmoittautumispisteestä voit pyytää tarvittaessa kakkapusseja. Koiria voi
lenkittää läheisissä metsissä kytkettynä, kilpailun Facebook -tapahtumassa on kartta.

KILPAILEMAAN KORONA HUOMIOIDEN!
Haluamme varmistaa ettei kilpailussa pääse tapahtumaan koronatartuntoja. Noudatathan siis näitä
ohjeita. Yhdessä teemme tapahtumasta kaikille turvallisen! Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja
tarkennamme ohjeistustamme tarvittaessa vielä kisaviikonlopunkin aikana!

● Kilpailupaikalle saavat tulla vain kilpailun kannalta välttämättömät henkilöt. Yleisöä ei sallita.
Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä (tai hänen perheenjäsenellään) on
koronaviruksen oireita, tai jos on tiettävästi altistunut koronavirukselle. Koronavirus aiheuttaa
hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.



● Suosittelemme erittäin vahvasti kasvomaskin käyttöä hallissa. Ainoastaan oman
kilpailusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.

● Hallissa saa oleilla vain ilmoittautumisen, rataantutustumisen, kisasuorituksen (ml. vuoron
odotus ja radalta poistuminen) ja WC-käyntien ajan. (Sään salliessa ilmoittautumispiste
sijoitetaan ulos.) Hallista tulee poistua kisasuorituksen jälkeen viipymättä ja antaa tilaa toisille
ulko-ovella. Kilpailijan kisasuorituksen aikana hallissa voi oleilla kilpailijan lisäksi yksi
avustaja.

● Ratapiirrokset, tilanne aikataulun etenemisen suhteen, ja muu mahdollinen viestintä pyritään
kuulutusten lisäksi viestimään aktiivisesti kisojen Facebook tapahtumassa. Tulokset näkyvät
tolleri.net -palvelun kautta. Seuraathan siis ensisijaisesti näitä kanavia!

● Pyri poistumaan kisapaikalta viipymättä oman kisarupeaman jälkeen.

PALKINTOJENJAKO
Palkintojenjaon sijaan palkinnot on noudettavissa palkintopisteestä
ilmoittautumisen läheisyydestä, kun kunkin kilpailun tulokset on
vahvistettu. Kuuluttaja pyrkii ilmoittamaan kun palkinnot on
haettavissa. Jos postaat kisatunnelmia
someen, toivomme että käytät #hskkry ja
@hskkry merkintöjä.

TARKISTA NYT
Tarkistathan omat kilpailutietosi lähtölistasta! Jos havaitset tiedoissa virheitä, ilmoitathan siitä
viipymättä osoitteeseen hskk.agilitykilpailut@gmail.com.

Oikein mukavaa kisapäivää toivottaa Hyvinkään seudun Kennelkerhon agilityjaosto!

* Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, SAGI, HSKK,
kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai
koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.


