
TERVETULOA AGILITYKILPAILUIHIN

ILTAKISAT 1-lk:t  ke 1.6. ja 2-lk:t to  2.6.

Kilpailut pidetään Ylöjärven koirakerhon hallissa.
Osoite:  Pinotie 3, Ylöjärvi.  61°33'24.4"N 23°32'43.9"E

KE 1-lk tuomarina Leena Rantamäki-Lahtinen
TO 2-lk tuomarina Kari Jalonen

Kilpailut aloitetaan molempina päivinä klo 18.00
Säkäluokat: XS-S-M-SL-L kaikilla radoilla
A-agilityradan voittajien palkinnot sponsoroi Jokilan Puutarha, Lempäälä

Siisteys- ja turvallisuussyistä ethän ulkoiluta koiraasi hallin edessä etkä päädyissä
olevien metalliverstaiden alueilla. Hallin alueella on yrityksiä, joten pidetään
piha-alue vapaana koirien kaikista jätöksistä! Huomaathan, että alue on savuton.

Etukäteen mittaukseen ilmoittautuneet koirat mitataan ke klo 17.30
Kilpailukirjan voi ostaa kisapaikalta á 3,-. Varaa tovi aikaa itsellesi kisakirjan
täyttämiseen.  Muista ottaa koiran rekisteritodistus mukaasi saapuessasi
mittauspaikalle.
Ilmoittauduthan ajoissa ennen luokkasi alkua. 1-2 lk:n iltakisojen radat alkavat
välittömästi seuraavan radan rakennuksen jälkeen.
Ilmoittautuminen tapahtuu hallin sisällä jättämällä kisakirja luokkasi koodilla
varustettuun koriin sekä huikkaamalla sukunimi + kisaluokka ilmohenkilölle.
Mahdolliset lahjakortit saa samalla jätettyä ilmopisteeseen. Jos maksun
arkistointitunnus on jäänyt merkkaamatta, varauduthan ystävällisesti sen näyttämään
sitä pyydettäessä. Kiitos.

Palkintojen jakoa ei varsinaisesti ole vaan menestyksen hedelmät voi noutaa
erilliseltä palkintopöydältä. Tarkistathan kisakirjasi oikeat merkinnät ennen
kisapaikalta poistumista. Mahdollisten virheiden osalta otathan viipymättä yhteyttä
kisatoimistoon tai koetoimitsijaan.

Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä sekä rokotettuja SKL:n
sääntöjen mukaisesti. Huomioithan myös antidopingsäännöstön! Ota mukaasi
koiran rokotustodistus, rekisteripaperit/omistajatodistus, mittaustodistus ja
kilpailukirja. Lahjakorttina käyvät Ylökkin myöntämät lahjakortit.
Ohjaajalla tulee myös olla kilpailulisenssi lunastettuna (A tai B).

Saavuthan kilpailupaikalle vain terveenä. Kisapaikalla on hyvä muistaa voimassa
olevat viranomaissuositukset käsihygieniasta sekä turvaväleistä. WC tiloissa pääsee
pesemään kädet ja käsidesiä löytyy hallista useasta paikasta.



Kisoja on mahdollisuus seurata myös livenä YouTubesta haku: Ylöjärven Koirakerho
Kisapaikalla on pienimuotoinen buffa, josta mahdollisuus ostaa pientä purtavaa,
sekä lämmintä ja kylmää juomaa. Maksutapana toimii käteinen ja kortti.

Ilmoitathan ennen kisoja tapahtuvat luokkanousut ja mahdolliset poissaolot pikaisesti
sähköpostilla ylokkagility.vkt@gmail.com tai vekottimelle Mari Mattila 040 572646
Osallistumismaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää 13.6.2022
mennessä skannattuna/kuvina: ylokkagility.vkt@gmail.com tilitietojen sekä
maksukuitin kopion kera.

Tervetuloa kilpailemaan ☺ja onnistuneita ratoja!

Mari Mattila

Keskiviikko 1.6.2022 Keskiviikko 1.6.2022 Keskiviikko 1.6.2022

Leena Rantamäki-Lahtinen Leena Rantamäki-Lahtinen Leena Rantamäki-Lahtinen

A-kisa määrä
16

rataan
tutustuminen

B-kisa määrä
17

rataan
tutustuminen

C-kisa
HR

määrä
15

rataan
tutustuminen

SX1 18:00 SX1 A-radan
jälkeen

SX1 B-radan
jälkeen

S1 18:00 S1 A-radan
jälkeen

S1 B-radan
jälkeen

M1 18:00 M1 A-radan
jälkeen

M1 B-radan
jälkeen

SL1 18:00 SL1 A-radan
jälkeen

SL1 B-radan
jälkeen

L1 18:00 L1 A-radan
jälkeen

L1 B-radan
jälkeen

Torstai  2.6.2022 Torstai  2.6.2022 Torstai  2.6.2022

Kari jalonen Kari jalonen Kari jalonen

mailto:ylokkagility.vkt@gmail.com
mailto:ylokkagility.vkt@gmail.com


A-kisa määrä
16

rataan
tutustuminen

B-kisa määrä
17

rataan
tutustuminen

C-kisa
HR

määrä
11

rataan
tutustuminen

XS2 18:00 XS2 A-radan
jälkeen

XS2 B-radan
jälkeen

S2 18:00 S2 A-radan
jälkeen

S2 B-radan
jälkeen

M2 18:00 M2 A-radan
jälkeen

M2 B-radan
jälkeen

SL2 18:00 SL2 A-radan
jälkeen

SL2 B-radan
jälkeen

L2 18:00 L2 A-radan
jälkeen

L2 B-radan
jälkeen

Lähtölistat löydät netistä: ylokk.net
Tulokset julkaistaan: tolleri.net
Livenä YouTubesta haku: Ylöjärven Koirakerho
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