
 

 

                        
ROVANIEMEN KÄYTTÖKOIRAT RY & LÄNSI‐RAJAN KENNELKERHO RY:N 

Rohki Hyät Agilitykisat 
LA–SU 9.–10.2.2019 

Tuomarina toimii Timo Vertanen 
 

Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Niina Vaara (044 277 3022), Ari Korteniemi (040 543 5554) ja 
Sanna  Vilkko  (044 576  3711).    Kilpailupaikka  on  Rohki‐halli  Pellossa,  osoitteessa  Koulutie  14. 
Hallissa on kumirouhepintainen tekonurmi ja hallin lämpötila on vähintään +15 astetta.   

 

Pyydämme  kiinnittämään  erityistä  huomiota  hallin  puhtauteen.  Vahingon  sattuessa  merkitse 
kohta  liimalapulla,  jonka  saat  ilmoittautumispisteestä  ja  ilmoita  asiasta  toimitsijoille.  Eväät  ja 
juomat  on  nautittava  hallin  ulkopuolella  tai  kanttiinitiloissa.  Piikkareiden  käyttö  hallissa  on 
kiellettyä.  

 

Rohki‐hallin  tilat ovat  rajalliset, häkeille on varattu  tilaa hallin  takaosasta  rautatien puoleisesta 
päädystä,  ilmoittautumispiste  sijaitsee  kanttiinissa.  Hallin  häkkialueen  päädyssä  on  myös 
kilpailevien  koirien  lähtöalue,  joten  vältä  tarpeetonta  tilan  varaamista  tuolta  alueelta.  Yleisöä 
pyydetään tulemaan sisälle koulun puoleisesta päädystä, jossa on myös katsomo. Hallin läpikulku 
on sallittu ainoastaan toimitsijoille.   

 

Mikäli jätät koiran autoon, muistathan seurata, ettei koirasi kylmety!  

 
Muista ottaa mukaan koirasi rekisterikirja, rokotustodistus, kilpailulisenssi ja kilpailukirja. HUOM! 
Kaikkien  uusissa  kansallisissa  säkäluokissa  (XS  ja  SL)  kisaavien  pitää  voida  todistaa  oikeutensa 
kisata  ko.  säkäluokassa,  joten  varaudu  esittämään  SAGI:n  mittaustodistus  kisajärjestäjille. 
Mittaustodistus tulee olla aina tuloskirjan osana. Kilpailuissa  noudatetaan  Suomen  Kennelliiton 
hallituksen  hyväksymiä  rokotusmääräyksiä  ja  kilpailuissa  noudatetaan  antidopingsääntöjä. 
Kilpailukirjoja  myydään  kisapaikalla  5  €/kirja.  Mikäli  et  lähettänyt  tietoa  maksustasi 
ilmoittautumisen mukana,  ota myös maksukuitti  mukaan.  Koirien  tulee  olla  tunnistusmerkitty 
tatuoinnilla  tai  sirulla.  Kaikkien  mitattavien  koirien  tunnistusmerkintä  tarkistetaan,  muilta 
tunnistusmerkintöjä  ja  rokotuksia  tarkistetaan  pistokokein.  Ensimmäistä  kertaa  kilpailevien 
koirien  mittaus  alkaa  puoli  tuntia  ennen  ensimmäistä  rataantutustumista.  Kilpailun  lähtölistat 
ovat osoitteessa www.rkk.yhdistysavain.fi sekä muutamassa paikassa  kisa‐alueella. Kilpailukirja 
palautetaan  numeroliiviä  vastaan.  Palauttamattomasta  numeroliivistä  perimme  20€:n 
sakkomaksun.  

 

Juoksuisena osallistuvalla nartulla tulee käyttää juoksusuojaa kilpailualueella ja sen hihnassa tulee 
olla punainen  nauha  merkkinä  juoksuajasta.  Juoksusuoja  poistetaan  kilpailusuorituksen  ajaksi. 
Lähtö suoritetaan matolta. Ilmoita koirasi juoksuista ilmoittautumispisteessä. 

 



 

 

                        
Tarkistathan  ilmoittautumistietosi.  Mikäli  havaitset  tiedoissa  virheitä,  joudut  jäämään  kisasta 
pois  tai  sinulla  on  oikeus  kilpailla  eri  tasoluokassa,  ilmoita  asiasta  mahdollisimman  pian 
sähköpostilla  osoitteeseen  ragit.kisat@hotmail.com  tai  vastaavalle  koetoimitsijalle.  Mikäli 
koirakko  on  kilpaillut  aikaisemmin  ylemmässä  tasoluokassa  ja  haluaa  nyt  osallistua  alempaan 
tasoluokkaan,  osallistumisesta  pitää  olla  SAGI:n  myöntämä  lupa  (kilpailuoikeus  tulee  voida 
osoittaa  kisajärjestäjälle). Pyydämme  1‐  ja  2‐luokkien  ohjaajia  ilmoittautumisen  yhteydessä 
kertomaan,  jos  heillä  on  luokkanousumahdollisuus  ja  he  aikovat  seuraavan  nollan  saadessaan 
nousta  seuraavaan  luokkaan  (3.–7.  nollatulos  antaa  oikeuden  nousta  seuraavaan  luokkaan, 
kahdeksannen nollan saadessaan koirakon on pakko siirtyä seuraavaan luokkaan). 

 

Jos  et  voi  osallistua  kilpailuihimme  koirasi  loukkaantumisen  tms.  vuoksi,  niin  toimita  tai 
lääkärintodistus  postitse 20.2.2019 mennessä os.  Merja Kuntsi, Latvatie 4, 96190  Rovaniemi  tai 
sähköisesti merja.kuntsi@gmail.com.  Kennelyskätapauksissa  riittää 2  todistajan allekirjoittama 
todistus, koskee  myös  saman  talouden muita  koiria.  Jos  perheen koirilla  on  ollut  yskää, tulee 
talouden kaikkien koirien noudattaa 2 viikon varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. 

 

Kisojen aikataulun kellonajat ovat rataan tutustumisen alkamisaikoja. Ilmoittaudu viimeistään 
puoli tuntia  ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Aikataulua voidaan aikaistaa enintään 30 
minuutilla. 

Tervetuloa! 
 

 
Rataantutustumiset      
Lauantai        

  xS+S M  sL+L xS+S M  sL+L Yhteensä 
1A (hyppy) 10:00 10:00 10:00 7 3 2 12 

1B  11:00 11:00 11:00 6 2 1 9 
2B 12:00 12:00 12:00 3 4 4 11 

2A (hyppy) 12:45 12:45 12:45 3 4 4 11 
3A 13:30 13:30 14:10 5 14 14 33 
3B 14:50 14:50 15:20 4 13 14 31 
3C 16:00 16:00 16:40 4 15 14 33 
        32 55 53 140 

Viimeinen palkintojen jako la n. klo 17:00  
Sunnuntai        

  xS+S M  sL+L xS+S M  sL+L Yhteensä 
1D (hyppy) 10:00 10:00 10:00 8 3 4 15 

1E 11:00 11:00 11:00 7 4 3 14 
2E 11:45 11:45 11:45 2 0 3 5 

2D (hyppy) 12:15 12:15 12:15 2 0 3 5 
3D (hyppy) 12:50 12:50 13:20 5 10 9 24 

3E  13:50 13:50 14:20 4 9 9 22 
        28 26 31 85 

Viimeinen palkintojen jako su n. klo 14:30 



 

 

                        
 

Ajo‐ohje:   
Rovaniemeltä tultaessa käänny Pellon keskustaa kohti  (Tornion suuntaan), n. 700 m päästä 
käänny  vasemmalle  Tiesmaantielle  (kyltissä  mm.  Koulukeskus),  josta  tien  päästä  käänny 
oikealle Koulutielle. Rohki ‐halli vasemmalla puolen tietä.   
  
Kemi‐Tornion  suunnasta  tullessa  aja  Pellon  keskustan  ohi  n.  2  km  ja  käänny  oikealle 
Tiesmaantielle (kyltissä mm. Koulukeskus), josta tien päästä käänny oikealle Koulutielle. Rohki 
‐halli vasemmalla puolen tietä. 
 
Pysäköinti hallin ympärille.  
 

 
 

 


