
 

 
Tervetuloa Lohjan Kirsut ry:n   
järjestämiin agilitykilpailuihin 3.10.2020 
 
 
Tuomareina kilpailuissamme toimivat Esa Muotka ja Janne Karstunen. 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.   
 
Alla olevasta taulukosta näet oman luokkasi arvioidun rataan tutustumisajan. Aikataulu on suuntaa antava, 
joten ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen oman luokkasi rataan tutustumisaikaa. Rataan tutustumista 
voidaan aikaistaa enintään puoli tuntia. Lähtöluettelot löytyvät kerhomme kotisivuilta, josta ovat 
tulostettavissa. Rataan tutustuminen suoritetaan enintään 20 henkilön ryhmissä, minkä takia rataan 
tutustumisryhmä poikkeaa 2-luokassa radasta toiseen. Suosittelemme käyttämään kasvomaskia rataan 
tutustumisen ajan, jolloin riittävän turvavälin (1-2m) pitäminen voi olla hankalaa. Ota mukaan oma 
kasvomaski. 
 
Huom. Vain nollatuloksen tehneiden kilpailukirjat käsitellään ja nollatuloksen saaneen kisaajan on itse 
huolehdittava kisakirjan toimittamisesta Lohjan Kirsujen toimihenkilölle. Pöytäkirja ja tulokset voidaan 
julkaista vasta sen jälkeen, kun kaikki nollatuloksen saaneiden kisakirjat on käsitelty. 
 
Rataan tutustumisen aikataulu luokittain: 

Tuomari: Esa Muotka  Tuomari: Esa Muotka  Tuomari: Janne Karstunen 

Luokka Koiria Aika  Luokka Koiria Aika  Luokka Koiria Aika 

1A L 24 9:00  2D L 10 14:20  2C L 13 15:30 

sL 6 9:00  sL 4 14:20  sL 6 15:30 

M 7 10:00  M 9 14:50  M 14 16:05 

S 6 10:00  S 5 14:50  S 8 16:05 

xS 4 10:00  xS 0 14:50  xS 3 16:05 

1B L 24 10:50       2B L 17 17:05 

sL 6 10:50    sL 7 17:05 

M 9 11:45  
   

 M 18 17:55 

S 5 11:45   S 12 18:25 

xS 4 11:45       xS 4 18:25 

1C L 21 12:40       2A 
 

L 14 19:10 

sL 6 12:40       sL 5 19:10 

M 7 13:30       M 16 19:45 

S 5 13:30       S 10 20:15 

xS 4 13:30       xS 3 20:15 

 
Palkinnot jaetaan seuraavan radan rakennuksen aikana. Kilpailut päättyvät noin klo 20.30. 
 
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. Juoksusuoja poistetaan kisa-alueella 
kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuinen koira lähtee erilliseltä lähtöalustalta. Mikäli koirallasi alkaa juoksu 
ilmoittautumisen jälkeen, ilmoita siitä mieluiten ennen kisoja sähköpostilla tai viimeistään kisapaikalla 
ilmoittautumisen yhteydessä.  



Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti, sekä 
vähintään 18 kuukauden ikäinen. Noudatamme antidoping-sääntöjä. Rokotustodistukset tarkistetaan 
pistokokein ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) tarkistetaan 
satunnaisesti. Huom. puutteellinen tunnistusmerkintä estää osallistumisen kilpailuun. 
 
Ota mukaasi  

 koirasi rekisteröintitodistus (tai x-rotuisen omistajatodistuksen) 

 rokotustodistus 

 kisakirja sisältäen mittaustodistuksen 

 vesikuppi koirallesi 

 lahjakortti/lahjakortit (Lohjan Kirsut), mikäli olet maksamassa kisamaksusi lahjakortilla. Huom. 
Liikuntasetelelit eivät käy maksuvälineenä. 

 
Ilmoita kilpailusta poisjäännit mahdollisimman pikaisesti joko sähköpostilla agikisat@lohjankirsut.fi tai 
puhelimitse vastaavalle koetoimitsijalle.  
Kisapäivänä kysymyksiin vastaa sekä poisjäänti-ilmoitukset vastaanottavat: 
Luokka 1: Marita Ehrnstén, puh. 045-657 8997 
Luokka 2: Tua Axelsson, puh. 040-520 8731 
 
Mittaukseen ennakkoon ilmoittautuneet koirat mitataan klo 8.30 alkaen. Ilmoita mahdollisimman nopeasti 
sähköpostilla agikisat@lohjankirsut.fi, mikäli olet tulossa koiran kanssa mittaukseen, mutta et ole saanut siitä 
erillistä sähköpostia. 
Kilpailupaikalla on myynnissä kisakirjoja, hinta 5€/kappale. Tuo mukana tasaraha. 
 
Kisapaikalla on normaalia pienempi buffetti, jossa myynnissä lämmintä ja kylmää juotavaa sekä 
yksittäispakattuja välipalakeksejä ja patukoita. (Myös laktoositon ja gluteeniton) 
 
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset on lähetettävä viimeistään 11.10.2020 skannattuna 
sähköpostiin agikisat@lohjankirsut.fi  
 
Erityisohjeet: 
Tulethan paikalle vain terveenä.  
Pidä huolta käsihygieniasta ja muista turvaväli 1-2 m.  
Suosittelemme koronavilkun lataamista puhelimeen, mikäli et ole sitä vielä ladannut.  
Pyri välttämään turhaa oleskelua hallin sisätiloissa. 
 
Menestyksekästä kilpailupäivää! 
 
 
Yhteistyössä kanssamme: 
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