
 
Tervetuloa agilitykilpailuihin Hyvinkäälle 19.-20.5.2018! 
 
TUOMARIT JA LUOKAT 
Lauantaina kolmosluokat kilpailevat A-, B- ja D-agilityradoilla sekä C-hyppyradalla. 
Tuomareina toimivat Jari Helin ja Minna Räsänen. Sunnuntaina 1- ja 2-luokille on  A- ja B-agilityradat sekä C-hyppyrata. 
Tuomarina sunnuntaina Minna Räsänen. 
 
KILPAILUPAIKKA 
Kilpailupaikkana toimii aidattu hiekkapohjainen kenttä Hyvinkäällä osoitteessa Pujottelutie 3. Kenttä on heti Pujottelutien 
alussa oikealla. Paikanpäällä pieni buffetti ja wc:nä toimii bajamaja. Kentällä ei ole vesipistettä, joten otathan riittävästi 
juomavettä mukaan itsellesi ja koirallesi ja tarvittaessa vettä myös koiran viilentämiseen. 
 
SIISTEYS JA PARKEERAUS 
Muistathan huolehtia alueen siisteydestä! Ilmoittautumispisteestä voit pyytää kakkapusseja. Koiria voi lenkittää läheisissä 
metsissä kytkettynä. 
Parkkipaikkoja on rajoitetusti kentän vieressä, lisää löytyy kun jatkaa Pujottelutietä eteenpäin. Parkkialueet on merkitty P-
merkillä. Kentän viereen on varattu rajattu alue omille häkeille. Kuumalla ilmalla huolehdithan, että koirat eivät ole liian 
kuumassa autossa. 
Tupakointi on sallittu ainoastaan puomien ulkopuolella, ei kenttäalueella. Tupakantumppeja ei saa heittää 
maahan.  
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen oman luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Aikataulu voi aikaistua 
arvioidusta enintään 30 min. Jos koira pitää mitata tai kilpailukirja on vahvistamatta, ilmoittaudu viimeistään 45 minuuttia 
ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Mukaasi tarvitset tuloskirjan (voi ostaa myös paikanpäältä 3€ / kpl), 
rekisteritodistuksen (x-rotuisille omistajatodistus), rokotuskortin sekä mittaustodistuksen, mikäli koirallasi sellainen on 
(lopullinen tai väliaikainen). Huomioithan, että rokotustodistuksessa tulee olla merkintä viimeisestä rokotuksen 
voimassaolopäivästä, muuten koirallasi ei ole osallistumisoikeutta. Merkinnän saat eläinlääkäriltäsi. Ohjaajalla tulee olla 
voimassa oleva Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B). Muistathan myös antidopingsäännöt (Kennelliiton sivuilta 
lisätietoa). Mikäli maksat liikuntaeduilla, setelit toimitetaan ilmoittautumispisteeseen, ja verkko- / mobiilimaksuista 
mahdollinen kuitti tai ilmoitus sähköpostiin (jos et ole maksanut verkko- / mobiilimaksua ilmoittautumisen yhteydessä niin 
tee se heti). 
 
MITTAUS 
Kilpailun yhteydessä mitataan vain ensimmäistä kertaa kisaamaan tulevia koiria. Mikäli olet tulossa ensimmäistä kertaa 1-
luokkaan kisaamaan ja koirallasi ei ole mittaustodistusta, toimi näin: Ilmoita mittaustarpeesta osoitteeseen 
hskk.agilitykilpailut@gmail.com. Täytä mittaustodistus (koiran ja omistajan tiedot) ja lähetä esitäytetty todistus 
sähköpostilla yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään lauantaina klo 16.00 tai tuo esitäytetty lomake paikan päälle. Linkki 
lomakkeeseen:  
http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/13332/valiaikainen_mittaustodistus_taytto.pdf 
Mitattavat koirat pyydämme tulemaan mittauspisteelle 45 minuuttia ennen arvioitua rataan tutustumista. Tuomari 
vahvistaa tuloskirjan ja mittaa koiran. Mittauksesta saat koirallesi väliaikaisen mittaustodistuksen joka on voimassa 6 
kuukautta. Huomioithan, että kilpailuissa mitataan vain ensimmäistä kertaa kilpailevia koiria, joten mikäli koirallasi on jo 
mittaustodistus, tulee se ottaa mukaan. 
 
LÄHTÖLUETTELOT JA AIKATAULUT 
Taulukoissa on luokkien lähtöjärjestykset koottain sekä rataantutustumisen arvioitu alkamisaika. Pyrimme infoamaan 
facebookissa tapahtumasivuilla mikäli olemme edellä tai myöhässä aikatauluista. Tapahtuman löydät Hyvinkään Seudun 
Kennelkerho ry – HSKK – sivuilta. Lähtöluettelo päivittyy kotisivuillemme osoitteeseen http://www.hskk.fi viimeistään 
keskiviikkoiltana. 
 1- ja 2-luokan koirakot voivat vuoden 2018 alusta voimaan tulleiden sääntöjen mukaisesti nousta seuraavaan 
tasoluokkaan kolmen luokanvaihtoon oikeuttavan tuloksen jälkeen. Nouseminen on kuitenkin pakollista vasta 
kahdeksannen luokkanousuun oikeuttavan tuloksen jälkeen.   
 
JUOKSUNARTUT 
Jokaiseen luokkaan on mahdollista osallistua nartulla, jolla on juoksuaika. Nartulla on siinä tapauksessa oltava 
juoksuhousut jatkuvasti päällä ja punainen nauha hihnassa merkkinä juoksuista. Turhaa oleskelua kisapaikalla tulee 
välttää. Juoksuhousut saa ottaa pois vain oman kilpailusuorituksen aikana. Juoksunartut starttaavat omalla arvotulla 
paikallaan. Ilmoitathan juoksuista ilmoittautumispisteessä. 
  
VASTAAVA KOETOIMITSIJA JA POISJÄÄNNIT 
Vastaavan koetoimitsijan tunnistat oranssista huomioliivistä, muilla toimitsijoilla on päällään keltainen liivi. Mahdollisista 
poisjäänneistä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian osoitteeseen hskk.agilitykilpailut@gmail.com tai numeroon 046 - 540 
7596. Kilpailupäivänä poisjäänneistä voi ilmoittaa soittamalla tai tekstarilla edellä mainittuun numeroon. Kisamaksun 
palauttamiseen oikeuttavat todistukset voi lähettää yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen viikon kuluessa kisojen 
päättymisestä. Tämän jälkeen tulleita maksupyyntöjä ei enää huomioida. 
 
Tarkista kilpailutietosi! Jos havaitset tiedoissa virheitä, ilmoitathan siitä viipymättä osoitteeseen 
hskk.agilitykilpailut@gmail.com 
 
Oikein mukavaa kisapäivää toivottaa Hyvinkään seudun Kennelkerhon agilityjaosto 
 
 



AIKATAULUT: 
 

Lauantai 19.5.2018 

Luokka   Koiria Klo Tuomari 

XS & S & M 3A agility 0+15+17 9:30 Räsänen 

XS & S & M 3B agility 3+16+24 10:35 Räsänen 
XS & S & M 3C hyppy 3+18+24 11:50 Räsänen 
XS & S & M 3D agility 2+13+20 13:05 Räsänen 

SL & L 3D agility 7+24 14:10 Helin 
SL & L 3C hyppy 10+27 15:15 Helin 
SL & L 3B agility 9+29 16:25 Helin 
SL & L 3A agility 5+25 17:35 Helin 

Kisat päättyy 
 

18:20 

 
 

Sunnuntai 20.5.2018 
Luokka   Koiria Klo Tuomari 

XS & S & M 1A agility 3+4+2 10:00 Räsänen 

SL & L 1A agility 1+10 10:20 Räsänen 

XS & S & M  1B agility 3+6+1 11:00 Räsänen 

SL & L 1B agility 1+10 11:20 Räsänen 
XS & S & M  1C hyppy 3+6+1 12:00 Räsänen 

SL & L 1C hyppy 1+9 12:20 Räsänen 
XS & S & M & SL & L  2C hyppy 1+4+5+3+5 13:00 Räsänen 
XS & S & M & SL & L 2B agility 1+4+6+4+5 13:55 Räsänen 
XS & S & M & SL & L 2A agility 1+4+6+3+5 14:50 Räsänen 

kisat päättyy 
 

15:20 

 
 
MUKANA MENOSSA: 
 


