
Tervetuloa   KSTK:n   järjestämiin   
agilitykilpailuihin   12.6.2021   

Kilpailut  alkavat  klo  10.00.   Seuraavalla  sivulla        
näet  arvioidun  aikataulun.  Tapahtumaan  voivat       
osallistua  vain  kilpailemisen  kannalta  väl�ämä�ömät       
henkilöt.  Toivomme,  e�ä  saavut  kisapaikalle  vain        
hieman  ennen  oman  luokkasi  alkua  ja  poistut         
kisapaikalta   oman   luokkasi   pääty�yä.     

  
Kisapaikalla   ilmoi�autuminen  tapahtuu     
sähköises�   osoi�eessa    bit.ly/kstk 120621   
 
Mi�aukseen  ilmoi�autuneille  koirakoille  lähetetään      
oma   mi�ausaikataulu.   

Tuomarina   toimii    Jari   Helin.   
  

Kilpailupaikkana  on  aida�u  ulkoken�ä      
(Kuninkaanniemen�e  19  87830  Kajaani).      
Kilpailupaikan   pohjakuvan   löydät   kisakirjeen   lopusta.   

  

Kilpailupaikalla  ei  ole  kan�inia.  WC:t  löytyvät  vieressä         
sijaitsevasta  seurakuntatalosta.  Ota  mukaan  rii�äväs�       
ve�ä  itsellesi  ja  koirallesi,  jo�a  liikkuminen  wc-�loissa         
saadaan  minimoitua.  Ota  muut  kisaajat  sekä        
toimitsijat  huomioon  kisa-  ja  parkkialueella  ja  pidä         
turvavälit.  Kisapaikalla  suositellaan  maskin  käy�öä       
�lanteissa,  joissa  turvavälin  pitäminen  on  haastavaa        
(erityises�   sisä�lat   sekä   rataantutustumisen   aika).   

  
Muista  o�aa  mukaasi  koirasi  rekisterikirja,       
rokotustodistukset,  kilpailukirja  ja  mi�austodistus.      
Rokotukset  tarkastetaan  pistokokein.  Koiran  tulee  olla        
rokote�u  Suomen  Kennelliiton  sääntöjen  mukaises�       
sekä   tunnistusmerki�y   tatuoinnilla   tai   mikrosirulla.   

  
Emme  kerää  kilpailukirjoja  ilmoi�autumisen      
yhteydessä.  Nollatuloksen  saatuasi  toimita      
kilpailukirjasi   väli�ömäs�   nollakirjoille  osoite�uun      
laa�kkoon  ilmoi�autumispisteeseen.  Kilpailukirja     
palautuu  valmiiden  kisakirjojen  laa�kkoon  tulosten       
vahvistu�ua.   
Mikäli  teet  useamman  nollatuloksen,  sinun  ei  tarvitse         
siirtää  kilpailukirjaasi  valmiiden  kisakirjojen  laa�kosta,       
vaan   toimisto   hoitaa   asian   puolestasi.   

  

  
Kilpailuun  osallistuvilla  ohjaajilla  tulee  olla  Suomen        
Agilityliiton   kilpailijalisenssi   (A   tai   B).   Varaudu     
todistamaan  lisenssin  voimassaolo  lisenssikor�lla  tai       
lisenssin   maksukui�lla.   

  
Kilpailussa  ei  käytetä  numeroliivejä .  Kuuntele       
tarkkaan   kuulu�ajan   ohjeita.   

  
Kaikkiin  luokkiin  on  mahdollista  osallistua  myös        
juoksuisella  nartulla .  Juoksunartulla  on  oltava       
juoksuhousut  jatkuvas�  päällä  kilpailukehän      
ulkopuolella  sekä  punainen  nauha  hihnassa  merkkinä        
juoksusta.  Lähtöalueella  on  oma  alusta  juoksuisille        
nartuille.  Ilmoitathan  koirasi  juoksusta      
ilmoi�autuessasi.   1-  ja  2-luokissa  kilpailevien  tulee        
ilmoi�aa  kisakirjan  välissä  post  it  -lapulla,  mikäli  he          
EIVÄT  aio  luokkavaihtoon  oikeu�avan  tuloksen       
jälkeen   siirtyä   seuraavaan   tasoluokkaan.   

  
Palkintojenjako�laisuuksia  ei  järjestetä.     
Kilpailujen  tulokset  julkistetaan  kuulu�amalla  ja       
tuloslista  tuodaan  tulosseinälle,  jonka  jälkeen  sijoille        
1.  -  3.  sijoi�uneet  koirakot  voivat  hakea         
palkintopöydältä  omalla  nimellään  merkityt      
palkintonsa.   

  
Jos  joudut  jäämään  pois  kilpailusta  tai  jos  koirasi          
on  vaihtanut  luokkaa  ilmoi�autumisen  jälkeen,  ilmoita        
siitä  teks�vies�llä  vastaavalle  koetoimitsijalle      
numeroon    040   7629   843    /   Elina   Immonen.   

  
Jos  et  voi  osallistua  kilpailuihin  koirasi  juoksun,         
loukkaantumisen  tms.  vuoksi,  toimita  todistus  asiasta        
18.6.2021  mennessä  osoi�eeseen   Ritva  Joensuu,       
Mäkikatu  15,  87500  Kajaani  tai       
ritvajoensuu@gmail.com   
Anomus  osallistumismaksun  palau�amista  varten      
löytyy   KSTK:n   ne�sivuilta.   

  

  

  

http://bit.ly/kstk120621
http://bit.ly/kstk120621


  

AIKATAULU :   
Kilpailun  lähtölistat  julkaistaan  osoi�eessa   www.kstkry.net .  Kilpailupaikalla  on  nähtävillä  päivite�y  lähtölista,  josta  voi              
tarkistaa   viimeisimmät   muutokset.   Aikataulua   ei   aikaisteta.  

  

  

Aikataulu   1-luokat   Aikataulu   2-luokat   

Kisa     Luokka   Kilpailijoita   Rataantu-   
tustuminen   

Kisa     Luokka   Kilpailijoita   Rataantu-   
tustuminen   

  
  
  

A   
agilityrata   

xS1   6   10.00     
  
  

B   
agilityrata   

L2   6   12.30   

S1   4   10.00   sL2   5   12.30   

M1   5   10.00   M2   3   12.30   

sL1   9   10.05   S2   1   12.30   

L1   7   10.05         

  
  
  

B   
agilityrata   

xS1   5   11.10     
  
  

A   
agilityrata   

L2   6   13.15   

S1   4   11.10   sL2   5   13.15   

M1   5   11.10   M2   3   13.15   

sL1   9   11.15   S2   1   13.15   

L1   7   11.15         

  1-luokat   pää�yvät   noin   klo   12.00   2-luokat   pää�yvät   noin   klo   13.40   

Aikataulu   3-luokat   

Kisa   Luokka   Kilpailijoita   Rataan-   
tutustuminen   

Kisa   Luokka   Kilpailijoita   Rataan-   
tutustuminen   

  
  
  

A   
agilityrata  

xS3   1   14.10     
  

C   
hyppyrata   

  

xS3   
  

S3   

2   
  

7   

16.20   
  

16.20   

S3   8   14.10   M3   5   16.20   

M3   4   14.10   sL3   4   16.25   

sL3   4   14.15   L3   7   16.25   

L2   7   14.15     

Kilpailut   pää�yvät   noin   klo   17.15     
  
  

B   
agilityrata  

xS3   
  

S3   

1   
  

8   

15.15   
  

15.15   

M3   4   15.15   

sL3   4   15.20   

L3   7   15.20   

http://www.kstkry.net/


 
Sponsoreina:   

  

  

Kisa-alue:   



 
  


