
 
 

TERVETULOA ROVANIEMELLE AGILITYKISOIHIN 22.–23.8.2020  
Tuomareina toimivat Vesa Sivonen ja Katarina Virkkala. 

Vesa Sivonen tuomaroi: lauantaina 1AB, 3A ja sunnuntaina 2A, 3AB 
Katarina Virkkala tuomaroi: lauantaina 1C, 3CB ja sunnuntaina 2CB, 3C 

Lauantaina kisaavat ykköset ja kolmosista kokoluokat XS, S ja M. 
Sunnuntaina ovat vuorossa kakkoset ja kolmosista kokoluokat SL ja L. 

 
Vastaavina koetoimitsijoina  toimivat  lauantaina Sanna Vilkko  (044 5763 711)  ja  sunnuntaina Maiju 
Lusenius  (040 7779 642). Kilpailupaikka Ounasvaaran hiihtostadion,  sijaitsee osoitteessa Taljatie 1. 
Kentällä on tekonurmi. 
Tulokset http://tolleri.net/tulospalveluvaalea/ 
Lähtölistat  https://rkk.yhdistysavain.fi 
 
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 jätökset on kerättävä kaikkialta.  
 
Kilpailussa  noudatetaan  korona‐ajan  erikoisjärjestelyjä.  Tutustu  ohjeistukseen  huolella  kirjeen 
loppuosasta.  Kilpailuihin  EI  TULE  osallistua,  jos  itsellä  tai  perheenjäsenellä  on  koronavirukseen 
viittaavia oireita.  
 
Muista  ottaa mukaan  koirasi  rekisterikirja,  rokotustodistus,  kilpailulisenssi  ja  kilpailukirja.  HUOM! 
Kilpailijoilla, joiden koira on mitattu ennen 1.7.2019 tulee olla kilpailukirja, joka koostuu kilpailukirjasta 
+ voimassaolevasta mittaustodistuksesta. 1.7.2019 alkaen ei erillisiä mittaustodistuksia anneta, vaan 
mittaustulokset merkitään suoraan kilpailukirjaan. Mitattavat koirat tulee ilmoittaa ennakkoon. Jos 
koirasi tarvitsee mittauksen näissä kisoissa, ilmottaudu alla olevasta linkistä viimeistään pe 21.8.2020 
klo 16 mennessä! Kaikkien mitattavien koirien tunnistusmerkintä tarkistetaan. Koirien mittaus alkaa 
puoli  tuntia  ennen  ensimmäistä  rataantutustumista.  Ensimmäiseen  mittaukseen  tulevan  koiran 
mittausmaksu  (10  €)  voi  maksaa  tilille  tai  paikan  päällä  käteisenä.  Varaudu  näyttämään  kuitti 
mittausmaksusta.  Täytä  kilpailukirjan  ensimmäiselle  sivulle  koiran  ja  ohjaajan  tiedot  ennen 
mittaukseen  tulemista.  Mittaavalle  tuomarille  on  varattu  käyttöön  hengityssuojain.  Myös  koiran 
ohjaajan suositellaan käyttävän kasvosuojaa. Toimi  tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan,  ja 
muista turvavälit! 
Mittaukseen ilmoittautuminen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_UPGFgeS9FvpfWe7UyCf9qZUeCEF7aEPz2HXSIIpT5_
wDxw/viewform 
 
Ilmoittautuminen  kisapaikalla  tapahtuu  omatoimisesti  ilmoittautumispisteellä.  Merkitse 
paikalletulo  listaan  rastittamalla  ja  kirjoita  lisätietoon,  mikäli  koirallasi  on  juoksu.  Mikäli 
ilmoittautumislistalla  on  merkintä  maksun  puuttumisesta,  ilmoittaudu  toimistossa  ja  jos 
kilpailunumerosi päättyy numeroon 3 (13, 23...), käy näyttämässä rokotustodistus toimistossa. 
 
EMME KERÄÄ KILPAILUKIRJOJA ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ. NOLLATULOKSEN SAATUASI, 
TOIMITA KILPAILUKIRJASI VÄLITTÖMÄSTI ILMOITTAUTUMISPISTEESSÄ OLEVAAN LAATIKKOON. 
Voit  halutessasi  käydä  hakemassa  tuomarinsihteerin  lapun  ilmoittautumispisteeltä  kyseisen 
luokan päätyttyä. 
 
Pyydämme  1‐  ja  2‐luokkien  ohjaajia  laittamaan  kisakirjan  väliin  tiedon  siitä,  jos  aiotte  OIVAn 
saadessanne nousta seuraavaan luokkaan.  
 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä rokotusmääräyksiä 
(http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/rokotusmaaraykset.pdf). 



 
 

Kilpailukirjoja myydään kisapaikalla 5,00 €/kirja. Koirien  tulee olla  tunnistusmerkitty  tatuoinnilla  tai 
sirulla.  Kilpailun  lähtölistat  ovat  osoitteessa  rkkry.fi  sekä  muutamassa  paikassa  kisa‐alueella. 
Juoksuinen  narttu  saa  osallistua  kilpailuihin.  Juoksuisena  osallistuvalla  nartulla  tulee  käyttää 
juoksusuojaa jatkuvasti kilpailuradan ulkopuolella ja sen hihnassa tulee olla punainen nauha merkkinä 
juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Lähtö suoritetaan matolta.  
 
Pyydämme sinua  ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tai luokkanoususta mahdollisimman pian 
Sanna Vilkko (044 5763 711). Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi loukkaantumisen tms. vuoksi, 
toimita  lääkärintodistus  28.8.2020  mennessä  os.  Merja  Kuntsi,  Latvatie  4,  96190  Rovaniemi  tai 
sähköisesti  merja.kuntsi@gmail.com.  Kennelyskätapauksissa  riittää  2  todistajan  allekirjoittama 
todistus.  Jos  perheen  koirilla  on  ollut  yskää,  tulee  talouden  kaikkien  koirien  noudattaa  2  viikon 
varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. Koronaepäilyksestä palautamme myös osallistumismaksun, 
kunhan epäilystä on ilmoitettu ennen kisojen alkamista. 
 
Kisat alkavat lauantaina klo 10.00 (ilmoittautuminen kello 9.15) ja sunnuntaina klo 10.00 
(ilmoittautuminen klo 9.15). 
Erillistä palkintojen jakoa ei järjestetä, vaan tulosten selvittyä sijoittuneet voivat noutaa palkintonsa 
palkintopisteestä. 
 
Rataantutustumiset. Aikatauluja voidaan aikaistaa korkeintaan 30 min. 

 
Lauantai               

   xS+S  M   sL+L  xS+S  M   sL+L  Yhteensä 

1A (hyppy)  10:00  10:00  10:40  7  11  15  33 

1B   11:40  11:40  12:15  6  5  13  24 

1C   13:10  13:10  13:35  6  4  12  22 

3C  14:20  14:20    6  14    20 

3B  15:15  15:15    6  14    20 

3A (hyppy)  16:00  16:00    5  14    19 

Kisat päättyvät  la n. klo 16:40   
Sunnuntai               

   xS+S  M   sL+L  xS+S  M   sL+L  Yhteensä 

2A (hyppy)  10:00  10:00  10:00  2  1  8  11 

2B  10:45  10:45  10:45  2  2  8  12 

2C   11:25  11:25  11:25  2  2  7  11 

3C       12:05/12:10      9/18  27 

3B      13:00/13:05      9/17  26 

3A (hyppy)      14:10/14:15      7/15  22 

Kisat päättyvät su n. klo 15:00 
 
 
Ajo‐ohje: Ounasvaaran hiihtostadion osoitteessa Taljatie 1. Nouse Citymarketin rampista 
Kuusamontielle ja käänny toisista liikennevaloista oikealle, sillalle. Jäämerentieltä ensimmäinen risteys 
vasemmalle on Pallarintie, jota ajetaan n. 500m, siitä kääntyy oikealle Taljatie. Risteyksessä on 
opasteet stadionille. 
 
Tapahtumassa noudatettava erityisohje korona‐aikana 
 
Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla 
vastuullaan. Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Rovaniemen Käyttökoirat ry, kokeen, kilpailun tai testin 
toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona‐altistumisesta tai 



 
koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. Tapahtumassa noudatetaan 
Suomen Kennelliiton ja Aluehallintoviraston antamia korona ohjeita. Lisäksi noudatetaan 
viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja 
ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 
 
Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt  

 Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta. Käsienpesumahdollisuus on wc:n 
yhteydessä.  

 Anna vessasta ja oviaukosta poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa.  

 Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa‐ ja parkkialueella ja pidä turvavälit.  

 Ota mukaan oma vesipullo, jotta saadaan minimoitua liikkuminen wc‐tiloissa. 

 Kilpailun järjestäjä huolehtii kosketuspintojen siivouksesta säännöllisin väliajoin koko 
tapahtuman ajan. 

 
Rataantutustuminen, kilpailusuoritus ja palkintojenjako 

 Rataantutustumisen arvioidut kellonajat näet aikataulusta.  

 Maaliin tullut koirakko poistuu palkkausalueelta mahdollisimman nopeasti. 

 Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla 
ja tuloslista on kilpailupaikalla nähtävillä. Sijoille 1.‐3. sijoittuneet koirakot voivat hakea 
palkinnon palkintopöydältä.  

 Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kilpailukirjat ilmoittautumispisteen koreihin 
mahdollisimman pian! 


