
TERVETULOA AGILITYKILPAILUIHIN 5.-6.2.2022    
    

Kilpailut pidetään Ylöjärven koirakerhon lämpimässä hallissa.  
Osoite:  Pinotie 3, Ylöjärvi.  61°33'24.4"N 23°32'43.9"E 
 
Tuomarina kilpailuissa toimii Petteri Kerminen 
Kilpailut aloitetaan lauantaina klo 10 
ja sunnuntaina klo 10 
 
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. 
 
Saavuthan kilpailupaikalle vain terveenä. Mikäli sinulla tai perheenjäsenelläsi on 

joitakin koronavirukseen viittaavia oireita, et voi osallistua kilpailuun. Muista ilmoittaa 

poissaolosta ennen luokkasi alkua (kisapäivänä vain tekstiviestillä) niin palautamme 

starttimaksun ilman erillistä todistusta. Palautuspyyntö on kuitenkin tehtävä erikseen 

14.2.2022 mennessä osoitteeseen ylokkagility.vkt@gmail.com 

 

Korona: 

Esitäthän Koronatodistuksen ilmoittautumisen yhteydessä! Saapuessasi 

ilmoittautumiseen ota mukaan kaikki tarvittavat dokumentit esille ja käy pikaisesti 

ilmoittautumassa, ylimääräistä  oleilua hallissa tulee välttää. Rataantutustumiset on 

jaettu pieniin ryhmiin huomioiden Koronaohjeistukset. Kilpailujen aikana sisällä voi 

olla suoritusvuorossa oleva kilpailija sekä kolme seuraavaa kilpailijaa. Myös 

suoritusvuoron päättyessä on syytä siirtyä palkkaamaan ja jäähdyttelemään koiraa 

hallin ulkopuolelle.  

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan 

omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin 

toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-

altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. 

Kisapaikalla on hyvä muistaa voimassa olevat viranomaismääräykset kuten 

turvavälit, käsihygienia sekä Pirkanmaan alueellinen vahva maskin 

käyttösuositus. Näin ollen toivomme jokaiselta maskin käyttöä rataan 

tutustumisessa ja hallin sisällä ollessasi ja erityisesti ruuhkatilanteissa niin sisällä 

kuin ulkonakin. 

WC tiloissa pääsee pesemään kädet ja käsidesiä löytyy hallista useasta paikasta. 

Vallitsevasta tilanteesta johtuen toivomme ylimääräisen kannustusjoukon jäävän 

tällä kertaa kotiin ja vain kisaajan kannalta oleellisen henkilön/huoltajan mukana 

oloa.  

 

Kisoja on mahdollisuus seurata myös livenä YouTubesta haku: Ylöjärven Koirakerho 

 

mailto:ylokkagility.vkt@gmail.com


 
 
Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä sekä rokotettuja SKL:n 
sääntöjen mukaisesti. Huomioithan myös antidopingsäännöstön!  Ota mukaasi 
koiran rokotustodistus, rekisteripaperit/omistajatodistus, mittaustodistus ja 
kilpailukirja sekä maksukuitti, mikäli kilpailukutsussa niin kehotetaan ja lahjakortti 
mikäli sellaista käytit maksaessasi. Lahjakorttina käyvät ainoastaan Ylökkin 
myöntämät lahjakortit.  
Ohjaajalla tulee myös olla kilpailulisenssi lunastettuna (A tai B). 
 
Kisapaikalla on pienimuotoinen buffa, josta mahdollisuus ostaa pientä purtavaa, 
sekä lämmintä ja kylmää juomaa. Maksutapana käteinen ja kortti. 
 
Ilmoittauduthan viimeistään ½ tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa.  
Ilmoittautuminen tapahtuu hallin sisällä jättämällä kisakirja luokkasi koodilla 
varustettuun koriin sekä huikkaamalla sukunimi + kisaluokka ilmohenkilölle. Kisan 
aikana tapahtuva mahdollinen luokkanousu on mukava kertoa vaikka kisakirjan väliin 
jätetyllä viestilapulla. Koronatodistus tarkastetaan ilmon yhteydessä. 
Palkintojen jakoa ei varsinaisesti ole vaan menestyksen hedelmät voi noutaa 
erilliseltä palkinto pöydältä. Tarkistathan kisakirjasi oikeat merkinnät ennen 
kisapaikalta poistumista. Mahdollisten virheiden osalta otathan viipymättä yhteyttä 
kisatoimistoon tai koetoimitsijaan. 
 
Mittaamme mittaukseen ilmoittautuneet koirat kahdessa erässä, A-radalle 
osallistuvat mitataan klo 9.15 ja muut klo 12.15. Ostathan kilpailukirjan ajoissa ja 
täytät siihen tarvittavat tiedot etukäteen. Jos kirjasi on niin sanotusti vanhanmallinen 
(etukannesta puuttuu mittauslomake), pyydä ilmoittautumisesta erillinen 
mittauslomake kisakirjan väliin. Ota myös koiran rekisteritodistus mukaasi 
saapuessasi mittauspaikalle. 
 
 
Ilmoitathan ennen kisoja tapahtuvat luokkanousut ja mahdolliset poissaolot pikaisesti 
sähköpostilla YLOKKagility.vkt@gmail.com tai Maria Toorikka 045 897 4411 
Osallistumismaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää 14.2.2022 
mennessä skannattuna: YLOKKagility.vkt@gmail.com tilitietojen kera. 
 
 
Tervetuloa kilpailemaan ☺ 
 Maria Toorikka 045 897 4411 
(myös kisapäivinä) 
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LAUANTAI 5.2.2022 LAUANTAI 5.2.2022 LAUANTAI 5.2.2022 

Petteri Kerminen Petteri Kerminen Petteri Kerminen 

A-kisa 

 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 
B-kisa 

 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 
C-kisa 

HR 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 

L1 6 10:00 L1 6 11:10 L1 6 12:30 

Sl1 6 10:00 Sl1 7 11:10 Sl1 9 12:30 

M1 9 10:10 M1 9 11:20 M1 7 12:40 

S1 3 10:10 S1 3 11:20 S1 5 12:40 

XS1 0 10:10 XS1 0 11:20 XS1 1 12:40 

   

 

      

 

LAUANTAI 5.2.2022 LAUANTAI 5.2.2022 LAUANTAI 5.2.2022 

Petteri Kerminen Petteri Kerminen Petteri Kerminen 

C-kisa 

HR 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 
B-kisa 

 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 
A-kisa  määrä 

 

rataan 

tutustuminen 

L2 4 13:35 L2 7 14:30 L2 7 15:40 

SL2 4 13:35 SL2 6 14:30 SL2 5 15:40 

M2 2 13:35 M2 3 14:40 M2 3 15:50 

S2 3 13:35 S2 6 14:40 S2 6 15:50 

XS2 1 13:35 XS2 1 14:40 XS2 1 15:50 

 
 
 
 
 
 



SUNNUNTAI 6.2.2022 SUNNUNTAI 6.2.2022 SUNNUNTAI 6.2.2022 

Petteri Kerminen Petteri Kerminen Petteri Kerminen 

A-kisa 

 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 
B-kisa määrä 

 

rataan 

tutustuminen 
C-kisa 

HR 

määrä 

 

rataan 

tutustuminen 

L3 6 10:00 L3 6 11:50 L3 6 13:45 

SL3 10 10:00 SL3 11 11:50 SL3 11 13:45 

M3 10 10:10 M3 10 12:00 M3 9 13:55 

S3 16 10:50 S3 17 12:40 S3 15 14:35 

XS3 3 10:50 XS3 4 12:40 XS3 5 14:35 

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

 
 

 

 
 
 

 
 
 


