
 
 

TERVETULOA ROVANIEMELLE AGILITYKISOIHIN 12.–13.6.2019 

Keskiviikkona kisaavat XS-S-M-kolmoset ja torstaina ykkösten kaikki 
kokoluokat. Tuomarina toimii Jessi Landen. 

 

Vastaavina koetoimitsijoina toimii keskiviikkona Sanna Vilkko (044 576 3711) ja 
torstaina Merja Kuntsi (040 5620 493). Kilpailupaikka Ounasvaaran hiihtostadion, 
sijaitsee osoitteessa Taljatie 1. Kentällä on tekonurmi. 

Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota kisapaikan puhtauteen. Kisapaikalla on 
kanttiini, josta voi ostaa pientä purtavaa ja juotavaa. Kilpailijoiden ja yleisön WC-tilat 
löytyvät huoltorakennuksesta. Koirien ulkoilutusalue on läheisissä metsiköissä. 
Koirien pissatus piha-alueella on ehdottomasti kielletty! Koirien jätökset on kerättävä 
kaikkialta. 

Muista ottaa mukaan koirasi rekisterikirja, rokotustodistus, kilpailulisenssi ja 
kilpailukirja. Jos kilpailet XS tai SL -luokassa, tulee mittaustodistus olla kilpailukirjan 
liitteenä. Pyydämme 1-luokan ohjaajia kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä, jos 
heillä on luokkanousumahdollisuus ja he aikovat seuraavan nollan saadessaan 
nousta seuraavaan luokkaan (3.–7. nollatulos antaa oikeuden nousta seuraavaan 
luokkaan, 8.:nen nollan saadessaan koirakon on pakko siirtyä seuraavaan 
luokkaan). Kilpailuissa noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä 
(http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/rokotusmaaraykset.pdf). 
 
Kilpailukirjoja myydään kisapaikalla 5,00 €/kirja. Mikäli et lähettänyt tietoa 
maksustasi ilmoittautumisen mukana, ota myös maksukuitti mukaan. Koirien tulee 
olla tunnistusmerkitty tatuoinnilla tai sirulla. Kaikkien mitattavien koirien 
tunnistusmerkintä tarkistetaan ja tunnistusmerkintöjä tarkistetaan pistokokein. 
Ensimmäistä kertaa kilpailevien koirien mittaus alkaa puoli tuntia ennen   
ensimmäistä   rataantutustumista. Kilpailun lähtölistat ovat osoitteessa rkkry.fi sekä 

muutamassa paikassa kisa-alueella. Lähtölistoja ei ole jaossa kilpailupaikalla. 

Juoksuinen narttu saa osallistua kilpailuihin. 

 

Pyydämme sinua ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tai luokkanoususta 
mahdollisimman pian Merja Kuntsille 040 562 0493. Jos et voi osallistua 
kilpailuihimme koirasi loukkaantumisen tms. vuoksi, toimita lääkärintodistus 
24.6.2019 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. 



 
 

Kisat alkavat kumpanakin päivänä klo 18.00 (ilmoittautuminen aukeaa viimeistään 
kello 17.30.) 

 

Keskiviikkona 

3ABC, A- ja C-kisa ovat hyppyratoja. Kisat mennään XS–S–M järjestyksessä ja 
kaikki kokoluokat tutustuvat rataan samaan aikaan. 

 

 XS S M Yhteensä 

3A 1 5 10 16 

3B 1 4 10 15 

3C 1 5 9 15 

 

Torstaina 

Kisajärjestys: 1ABC. C-kisa on hyppyrata. Kisat alkavat kello 18.00 1A-radan 
rataantutustumisella (kaikki kokoluokat). Kisat mennään XS–S–M–SL–L 
järjestyksessä.  

 

 XS S M SL L Yhteensä 

1A 1 2 3 3 9 18 

1B 1 3 3 3 9 19 

1C 1 2 2 2 9 16 

 
 

Ajo-ohje: 
Jäämerentie on tietyön vuoksi suljettu. Kisapaikalle pääsee nelostien kautta 
seuraavasti: Nouse nelostieltä Citymarketin rampista ja käänny Kuusamon 
suuntaan. Käänny toisista liikennevaloista oikealle (Suutarinkorvan sillalle) ja käänny 
sillan jälkeen ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle (sillan ali) Pallarintielle. 
Taljatie on toinen tienristeys oikealla. Risteyksessä on opaste Ounasvaaran 
hiihtostadion. 


