
 
TERVETULOA ROVANIEMELLE AGILITYKISOIHIN 12.–13.3.2022  

Tuomarina toimii Rauno Virta 
 
Vastaavina koetoimitsijoina toimii lauantaina Laura Satomaa (040 7690 747) ja sunnuntaina Outi 
Martikainen (0400 669 888). Kilpailupaikka RaKKi-Areena sijaitsee osoitteessa Suopunki 2, 96440 
Rovaniemi. Hallissa on tekonurmi. 
Tulokset http://tolleri.net/tulospalveluvaalea/ 
Lähtölistat ja mittaukseen ilmoittautuminen  https://rkk.yhdistysavain.fi/?x164168=889425  
 
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota koronarajoitusten noudattamiseen sekä kisapaikan 
puhtauteen. Kisapaikalla on pienimuotoinen kanttiini. Kilpailijoiden ja talkoolaisten käytössä on 
bajamaja, kentällä ei ole vesipistettä, joten muistathan ottaa riittävästi vettä mukaan.  
 
Kilpailussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia koronaohjeistuksia. Tutustu ohjeistukseen 
huolella kirjeen loppuosasta. Kilpailuihin EI TULE osallistua, jos 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, 
muistathan ilmoittautua mittaukseen viimeistään torstaina 10.3.2022. Kaikkien mitattavien koirien 
tunnistusmerkintä tarkistetaan. Koirien mittaus alkaa puoli tuntia ennen ensimmäistä 
rataantutustumista. Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot ennen 
mittaukseen tulemista. Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan ja muista turvavälit! 
 
Kisapaikalla ei ole ilmoittautumista. Mikäli olet maksanut startteja lahjakorteilla tai 
tykyseteleillä, toimita ne vastaavalle koetoimitsijalle. Mikäli ET pääse osallistumaan kilpailuun, 
ilmoita siitä viestillä vastaavalle koetoimitsijalle. Mikäli kilpailunumerosi päättyy numeroon 4 (14, 24...), 
käy näyttämässä rokotustodistus vastaavalle koetoimitsijalle tai laita ne kuvana siten, että kuvista käy 
ilmi, minkä koiran rokotusmerkinnöistä on kyse.  
 
EMME KERÄÄ KILPAILUKIRJOJA. NOLLATULOKSEN SAATUASI, TOIMITA KILPAILUKIRJASI 
VÄLITTÖMÄSTI IN-LAATIKKOON. VALMIIT NOLLAKIRJAT OVAT NOUDETTAVISSA OUT-
LAATIKOSTA. 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 
vastaavalle koetoimitsijalle. Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi loukkaantumisen tms. vuoksi, 
toimita lääkärintodistus 28.2.2022 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 kumpanakin päivänä klo 10.00. Erillistä palkintojen jakoa ei järjestetä, vaan tulosten 
selvittyä sijoittuneet voivat noutaa palkintonsa palkintopisteestä. 
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Rataantutustumiset       
Lauantai        

  xS+S M  sL+L xS+S M  sL+L Yhteensä 
1A (hyppy) 10:00 10:00 10:06 4 9 20 33 
1B (hyppy) 11:30 11:30 11:36 6 10 21 37 

1C 13:35 13:35 13:41 4 8 16 28 
1D  14:50 14:50 14:56 4 7 14 25 

Kisat päättyvät  la n. klo 15.30  
Sunnuntai        

  xS+S M  sL+L xS+S M  sL+L Yhteensä 
2A (hyppy) 10:00 10:00 10:00 2 4 8 14 
2B (hyppy) 10:50 10:50 10:50 3 6 8 17 

2C 12:10 12:10 12:10 4 5 8 17 
2D 13:05 13:05 13:05 4 5 7 16 

Kisat päättyvät su n. klo 13:50 
 
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  

• Älä tule kilpailupaikalle, jos sinulla on vähäisiäkään hengitystie- tai muita koronaan viittaavia 
oireita. 

• Kilpailualueella suositellaan käyttämään maskia, lisäksi muistetaan vähintään 2 m turvavälit.  
• Käsidesipisteitä löytyy useasta paikasta kilpailualueella.  
• Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella ja pidä turvavälit.  
• Kilpailun järjestäjä huolehtii kosketuspintojen siivouksesta säännöllisin väliajoin koko 

tapahtuman ajan. 
• Suosittelemme vierailemaan Rovaniemen kaupungin Covid-19 sivuilla, josta löytyy 

kaupunkimme viimeisimmät koronatiedot ja ohjeistukset: 
https://www.rovaniemi.fi/Poikkeustilanne/Koronavirus  

Rataantutustuminen, kilpailusuoritus ja palkintojenjako 
• Rataantutustumisen arvioidut kellonajat näet aikataulusta.  
• Hallissa suositellaan pitämään maskia aina, kun turvavälejä ei voi pitää. 
• Kilpailuihin ei ilmoittauduta erikseen. Mikäli et pääse osallistumaan ilmoita siitä viestillä 

vastaavalle koetoimitsijalle 
• Mikäli kilpailunumerosi päättyy numeroon 4 (14, 24...), käy näyttämässä rokotustodistus 

vastaavalle koetoimitsijalle tai laita ne kuvana siten, että kuvista käy ilmi, minkä koiran 
rokotusmerkinnöistä on kyse. 

• Maaliin tullut koirakko poistuu palkkausalueelta mahdollisimman nopeasti. 
• Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kilpailukirjat ilmoittautumispisteen koreihin 

mahdollisimman pian. 
• Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla 

ja tuloslista on kilpailupaikalla nähtävillä. Sijoille 1.–3. sijoittuneet koirakot voivat hakea 
palkinnon palkintopöydältä.  
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