
TERVETULOA   AGILITYKILPAILUIHIN   30.6.2020  
 

Kilpailut   pidetään   Ylöjärven   koirakerhon   ulkokentällä   tai   jatkuvan  
runsaan   vesisateen   sattuessa   hallissa.   Varauduthan   molempiin  
mahdollisuuksiin.  
Osoite:    Pinotie   3,   Ylöjärvi.    61°33'24.4"N   23°32'43.9"E  
 
Tuomarina   kilpailuissa   toimii   Jari   Helin.  
 
Saapuessasi   kisapaikalle   huomioithan   jo   parkkeeratessasi   erityisolosuhteet.  
Ulkokenttämme   sijaitsee   hallin   takana   jonne   kulku   Caverionin   puoleisesta   päädystä.  
Älä   kulje   toisen   päädyn   kautta   siellä   olevien   metalliverstaiden   vuoksi.  
 
Ilmoittautuminen   tapahtuu   sisällä   hallissa   lähes   omatoimisesti.   Muista   turvavälit.  
Sisään   pikkuovesta   ja   ulos   nosto-ovesta.   Tämä   koskee   myös   mitattavia   koiria.   
 
Kisapaikalla   on   buffetti,   josta   voi   ostaa   pientä   purtavaa   kisapäivän   aikana   take   away  
tyylillä.   Meillä   on   myös   korttimaksu   mahdollisuus     jota   suositellaan   erityisesti   nyt  
käytettävän .   
 
Huomaathan,   että   alue   on   savuton.   Tupakointipaikka   on   portin   ulkopuolella.   
 
Siisteys   ja   turvallisuus   syistä   ethän   ulkoiluta   koiraasi   hallin   edessä   etkä   päädyissä  
olevien   metalliverstaiden   alueilla.  
 
Kilpailuun   osallistuvien   koirien   tulee   olla   tunnistusmerkittyjä   sekä   rokotettuja   SKL:n  
sääntöjen   mukaisesti.   Huomioithan   myös    antidoping   säännöstön!     Ota   mukaasi  
koiran   rokotustodistus,   rekisteripaperit/omistajatodistus,   mittaustodistus   ja  
kilpailukirja   sekä   maksukuitti,   mikäli   kilpailukutsussasi   niin   kehotetaan   ja   lahjakortti  
mikäli   sellaista   käytit   maksaessasi.   Lahjakorttina   käyvät   ainoastaan   Ylökkin  
myöntämät   lahjakortit.   Kilpailukirjoja   voi   ostaa   kisapaikalta   (3€).   Ohjaajalla   tulee  
myös   olla   kilpailulisenssi   lunastettuna   (A   tai   B).  
 
Luokkanousuilmoittaminen   tapahtuu   toimistossa   joka   sijaitsee   hallissa.  
 
Palkinnot   jaetaan   ulkona   kisakentän   lähtö/maali   -alueella   A-   ja   B-kisoissa,   C-kisan  
palkinnot   jaetaan   hallin   edustalla   (parkkialueen   puoleisella   seinustalla).   
 
Ilmoittauduthan   viimeistään   ½   tuntia   ennen   luokkasi   arvioitua   alkamisaikaa ,   B-  
ja   C-kisat   käydään   heti   kun   edellisen   kisan   jälkeen   on   rata   saatu   rakennettua.  
Mitattavien   koirien   pitää   olla   paikalla   säkämittausta   ja   kilpailukirjan   varmennusta  
varten   kello   17.15   viimeistään.  
 
Ilmoita   luokkanousut   ja   mahdolliset   poissaolot   pikaisesti   Taina   Helinille   tekstiviestillä  
040   841   4067    tai   s-postilla   agility-vkt@ylokk.net  
Osallistumismaksun   palautukseen   oikeuttavat   todistukset   tulee   toimittaa   8.7.2020  
mennessä   skannattuna:    YLOKKagility.vkt@gmail.com  

mailto:YLOKKagility.vkt@gmail.com


Jokainen   kokeeseen,   kilpailuun   tai   tes�in   osallistuva   henkilö   osallistuu   tapahtumaan   omalla  
vastuullaan.   Kennellii�o,   tapahtuman   järjestäjä,   kokeen,   kilpailun   tai   tes�n   toimihenkilöt   tai  
ylituomari   eivät   ole   vastuussa   osallistujan   mahdollisesta   korona-al�stumisesta   tai   koronaan  
sairastumisesta,   eivätkä   näistä   aiheutuvista   vahingoista.  

● Koronavirukseen   vii�aavien   oireiden   vuoksi   kilpai lusta   poisjääneen   osallistujan  
osallistumismaksu   palautetaan   kilpailijan   ilmoitusta   vastaan.  

 
● Rata-alueen   lähellä   (2    m   kentän   rajasta)   tulee   väl�ää   tarpeetonta   oleskelua  

Tapahtumapaikalle   tulevan   velvollisuudet   

● Kilpailijan   tulee   nouda�aa   kilpailun   järjestäjän   ohjeita.  
● Kilpailupaikalle   ei   saa   saapua,   jos   henkilöllä   on   koronaviruksen   oireita   ( THL   ohje ).  

○ Koronavirus   aiheu�aa   hengitys�einfek�on,   jonka   oireita   voivat   olla   mm.   yskä,  
kurkkukipu,   kuume,   hengenahdistus,   lihaskivut,   vatsaoireet   ja   päänsärky.   

● Tapahtumaan   voivat   osallistua   vain   kilpailemisen   kannalta   väl�ämä�ömät   henkilöt.   
● Suositellaan,   e�ä   mukaan   otetaan   omat   juomavedet.   Näin   minimoidaan   ylimääräiset  

kohtaamiset   vesipisteillä   ja   vessoissa.   
● Suositellaan   omien   eväiden   mukaan   o�oa   kahvilassa   tapahtuvien   kohtaamisten  

väl�ämiseksi.  
 
Mikäli   anne�uja   ohjeita   ei   noudateta,   on   ylituomarilla   oikeus   poistaa   �laisuudesta   ko.   henkilö.  

Yleisiä   THL:n   ohjeita  

● Järjestäjä   vastaa,   e�ä   lähikontak�en   väl�ämiseksi   turvavälien   ylläpitämisen   mahdollisuus  
yleisö�laisuuksissa,   yleisissä   kokoontumisissa   ja   julkisissa   �loissa   tulee   turvata:   henkilömäärä  
tulee   rajata   siten,   e�ä   henkilöiden   väliin   jää   vähintään   1–2   m.  

● Tilanteissa,   joissa   saa�aa   syntyä   jonoja,   tulee   ihmisiä   muistu�aa   turvavälien   pitämisessä.   
● Tultaessa   sisä�laan   tai   raja�uun   ulko�laan,   käytetään   käsihuuhde�a.   
● Kädet   pestään   vedellä   ja   saippualla   aina   ennen   ruokailua   sekä   aina   aivastamisen   tai  

yskimisen   jälkeen   tai   kun   kädet   ovat   näkyväs�   likaiset.   Kädet   kuivataan   kertakäy�öisiin  
paperisiin   käsipyyhkeisiin.   Jos   käsienpesu   ei   ole   mahdollista,   käytetään   käsihuuhde�a.  

 
 
 
 
Tervetuloa   kilpailemaan   ☺   
  Taina   Helin   p.   0408414067(myös   kisapäivänä)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf?fbclid=IwAR0NbAsD7T9AcK-2joxCqE082oJRdS4SzpdkkEkIQIL8Fgs8zj4tjs0LDKM
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Jari   Helin  Jari   Helin  Jari   Helin  

A-kisa  
 

määrä  rataan  
tutustuminen  

B-kisa  määrä  rataan  
tutustuminen  

C-kisa  
HR  

määrä  rataan  
tutustuminen  

XS1  4  18:00  XS1  6  A-kisan  
jälkeen  

XS1  5  B-kisan  
jälkeen  

S1  6  18:00  S1  6   S1  8   

M1  6  18:00  M1  6   M1  5   

SL1  8  18:05  SL1  9   SL1  7   

L1  9  18:05  L1  9   L1  11   

 
XS-,   S-   ja   M-kokoluokat   tutustuvat   ensin   rataan,   SL-   ja   L-kokoluokat   tutustuvat  
ensimmäisen   ryhmän   jälkeen.   Tämän   jälkeen   vasta   aloitetaan   kisaaminen  
pikkumineistä   alkaen.   Muistattehan   pitää   turvavälejä   rataan   tutustuessanne   ja  
tutustumis   ryhmien   vaihdossa.   
 
Lähtölistat   löydät   netistä:   http://www.ylokk.net  
Tulosta   mukaan,   kisapaikalla   ei   lähtölistoja   ole   jaossa!   
 

 
 

 


