
Tervetuloa Lohjan Kirsut ry:n  
järjestämiin agilitykilpailuihin 2.4.2022 

 
 
Tuomareina kilpailuissamme toimivat Salme Mujunen ja Anne Savioja. 
 
Kilpailut pidetään Lägi-Areenalla, osoitteessa Pysäkkitie 5, 08680 Lohja.  
 
Halli on puolilämmin (+7 astetta) ja pohjana on korkkirouhetäytteinen keinonurmi. Parkkipaikkoja on hallin 
piha-alueella ja hallin ympärillä on hyvät lenkkeilymaastot.  
Pihalta löytyy erillinen WC-tila, jossa on juomakelpoista vettä.  
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua rataan tutumisaikaa. Ilmoittautumispiste on 
hallin sisäänkäynnin lähellä. Ilmoittautuminen on itsenäinen. Keräämme kaikki kisakirjat. 

1. Ilmoittautumispisteellä merkitse listaan, että olet paikalla.  
2. Ota kilpailunumeroasi osoittava post-it-tarra paperista ja laita numerolappu kilpailukirjasi sivulle, 

johon kirjoitetaan tulokset.  
3. Jätä kisakirja sille varattuun laatikkoon numerojärjestykseen.  
4. Lahjakortit jätetään ilmoittautumisen yhteydessä erilliseen laatikkoon.  

 
Aikataulu 
Alla olevasta taulukosta näet oman luokkasi arvioidun rataan tutustumisajan. Aikataulu on suuntaa antava, 
joten ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen oman luokkasi rataan tutustumisaikaa, aikatauluja voidaan 
aikaistaa enintään 30 min. Punaisella merkittyjä rataan tutustumisaikoja EI aikaisteta. Lähtöluettelot 
löytyvät kerhomme kotisivuilta sekä kisapaikalla. 
 
Kisoissa ei ole erillistä sisäänheittäjää radalle, lähtölistan löydät hallin seinältä sekä lähdöstä. Kuuluttaja 
kuuluttaa valmistautuvat koirakot.  

 
Tuomari: Salme Mujunen  Tuomari: Anne Savioja 

Luokka Koiria 
Rataan 

tutustuminen 
 

Luokka Koiria 
Rataan 

tutustuminen 

3A L 27 9:30  3C M 16 14:40 

3A sL 24 9:30  3C S 23 14:40 

3B L 31 11:05  3C xS 4 14:40 

3B sL 27 11:05  3B M 17 16:15 

3C L 31 12:50  3B S 24 16:15 

3C sL 26 12:50  3B xS 4 16:15 

     3A M 17 17:50 

     3A S 20 17:50 

     3A xS 2 17:50 

         
Kisoissa ei ole erillistä palkintojenjakoa, sijoittuneet voivat hakea palkinnon palkintopöydältä itse, kun 
tulokset on vahvistettu. 
 
Tunnistusmerkintä ja rokotukset 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti, 
sekä vähintään 18 kuukauden ikäinen. Noudatamme antidoping-sääntöjä. Rokotustodistukset, ja 
tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) tarkistetaan satunnaisesti. Huom. puutteellinen 
tunnistusmerkintä estää osallistumisen kilpailuun. 



 
Nartun juoksu 
Suomen Agilityliiton sääntöjen mukaan juoksuiset nartut saavat osallistua kaikkien tasoluokkien kisoihin ja 
ne kisaavat lähtöluettelon mukaisella paikalla. Juoksusta tulee mainita kisoihin ilmoittautumisen yhteydessä 
ja ohjaajan tulee sitoa koiralle punainen nauha talutushihnaan merkiksi juoksuajasta. Juoksuiset nartut 
saavat olla hallin sisällä vain juuri ennen omaa suoritusvuoroaan ja sen aikana. Juoksuinen koira lähtee 
erilliseltä lähtöalustalta ja juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Mikäli koirallasi alkaa juoksu, 
ilmoita siitä ennen kisoja sähköpostilla tai viimeistään kisapaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Ota mukaasi  

• kasvomaski 

• koirasi rokotustodistus ja rekisteröintitodistus (tai x-rotuisen omistajatodistus) 

• tuloskirja, eli kisakirja sisältäen mittaustodistuksen 

• vesikuppi koirallesi 

• lahjakortti/lahjakortit (Lohjan Kirsut). Huom. Liikuntasetelelit eivät käy maksuvälineenä. 
 
Korona 
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Muista turvavälit. Jokainen tapahtumaan osallistuva henkilö osallistuu 
omalla vastuullaan. Kennelliitto, SAGI, Lohjan Kirsut, kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa 
osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä siitä aiheutuvista 
vahingoista. 
 
Poisjäänti 
Ilmoita kilpailusta poisjäännit joko sähköpostilla agikisat@lohjankirsut.fi tai vastaavalle koetoimitsijalle.  
Kisapäivänä kysymyksiin vastaa sekä poisjäänti-ilmoitukset vastaanottaa vastaava koetoimitsija  

• Luokat L ja sL: Tua Axelsson, p. 040 520 8731 

• Luokat: M, S ja xS: Isa Fagerstedt p. 040 524 8011 
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat eläinlääkärintodistukset on lähetettävä viimeistään 16.4.2022 joko 
skannattuna sähköpostilla agikisat@lohjankirsut.fi tai postitse osoitteeseen 
Isa Fagerstedt, Mikkelänahde 16 as 1, 02770 Espoo 
 
Buffetti 
Kisapaikalla on buffetti, josta löydät juotavaa sekä pikkupurtavaa. (Myös laktoositon ja gluteeniton). 
Maksutapana toimii käteinen tai mobilepay. 
 
 
Menestyksekästä kilpailupäivää! 
 
 
Yhteistyössä kanssamme: 
 

 

 

 

 

 


