
 
 

Tervetuloa Lohjan Kirsut ry:n  
järjestämiin agilitykilpailuihin 7.3.2020 

 
Tuomareina kilpailuissamme toimivat Laura Mättö ja Salme Mujunen. Kilpailut pidetään Lägi-Areenalla, 
osoitteessa Pysäkkitie 5, 08680 Lohja. Halli on puolilämmin (+7 astetta) ja pohjana on korkkirouhetäytteinen 
keinonurmi. Parkkipaikkoja on hallin piha-alueella. Hallin ympärillä on hyvät lenkkeilymaastot. Pihalta löytyy 
erillinen WC-tila. WC:stä on saatavilla vettä koiralle.  
 
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 ja ovat tulostettavissa 
sieltä. Kisapaikalla luetteloita ei jaeta. 
 

Aikataulu: 

Tuomari: Laura Mättö  Tuomari: Salme Mujunen 

Luokka Koiria 
Rataan 

tutustuminen 

 
Luokka Koiria 

Rataan 
tutustu
minen 

3A L 40 9:00  3C xS 9 14:55 

3A sL 19 10:05  3C S 21 14:55 

3B L 41 10:55  3C M 37 15:45 

3B sL 22 12:00  3B xS 10 16:55 

3C L 39 13:00  3B S 22 16:55 

3C sL 21 14:00  3B M 35 17:50 

     3A xS 10 18:55 

     3A S 21 18:55 

     3A M 30 19:45 

 
Palkinnot jaetaan seuraavan radan rakennuksen aikana.  
Kilpailut päättyvät lauantaina noin klo 20.30. 
 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti, sekä 
vähintään 18 kuukauden ikäinen. Noudatamme antidoping-sääntöjä. Rokotustodistukset tarkistetaan 
satunnaisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) tarkistetaan 
satunnaisesti. Huom. puutteellinen tunnistusmerkintä estää osallistumisen kilpailuun. 
 
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.  
 



Otathan mukaasi  

 koirasi rekisteröintitodistuksen (tai x-rotuisen omistajatodistuksen) 

 rokotustodistuksen 

 tuloskirjan sisältäen mittaustodistuksen 

 vesikupin koirallesi 

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

 
Kilpailukirjat palautetaan vain numeroliivejä vastaan. Palauttamattomasta numeroliivistä peritään 20 e maksu. 
 
Ilmoita kilpailusta poisjäännit mahdollisimman pikaisesti joko sähköpostilla agikisat@lohjankirsut.fi tai 
puhelimitse vastaavalle koetoimitsijalle. Kisapäivänä kysymyksiin vastaa sekä poisjäänti-ilmoitukset 
vastaanottaa vastaava koetoimitsija Marita Ehrnsten, puh. 045-657 8997 
 
Mittaukseen ilmoittautuneet koirat mitataan klo 8.30 alkaen. Laita sähköpostia agikisat@lohjankirsut.fi, mikäli 
olet tulossa koiran kanssa mittaukseen, mutta et ole saanut siitä erillistä sähköpostia. 
Kilpailupaikalla on myynnissä kisakirjoja, hinta 5€/kappale.  
 
Kisapaikalla on buffetti, josta löydät juotavaa sekä suolaista että makeaa pikkupurtavaa.  
(Myös laktoositon ja gluteeniton) 
 
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset on lähetettävä viimeistään 16.3.2020 joko 
skannattuna sähköpostilla agikisat@lohjankirsut.fi tai postitse osoitteeseen 
Isa Fagerstedt, Mikkelänahde 16 as 1, 02770 Espoo 
 
Menestyksekästä kilpailupäivää! 
 
Yhteistyössä kanssamme: 
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