
 

TERVETULOA 
 
 

Itä-Helsingin Agilityharrastajien (I-HAH Ry:n) järjestämään rally-tokokilpailuun tiistai-
iltana 10.7.2018. 
 
Kilpailut pidetään Kivikon aidatulla kivituhkapohjaisella agilitykentällä.   
Ajo-ohje ym. tiedot löytyvät kilpailukirjeen lopusta.  
  
Ylituomarina toimii Anna Pekkala. 
Vastaavana koetoimitsijana toimii Satu Erkiö. 
  
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty (tatuointi tai 
mikrosiru) Suomen Kennelliiton voimassaolevien määräysten mukaisesti. Huomioithan myös 
antidopingsäännöt. Kilpailukirjan voit ostaa ilmoittautumispisteestä, hinta on 3€. 
 
Ota kilpailuihin mukaan 
• Rekisteritodistus (x-rotuisilla omistajatodistus) 
• Rokotustodistus 
• Kilpailukirja 
• Vesikuppi ja vettä koiralle 
 
Kilpailun aikataulu: 
 

Luokka Rataantutustuminen  Ilmoittautuminen 

MES 17.30 -17.45 17.00 

AVO 19.45 - 20.00 19.15 
 
 
 

Muista ilmoittautuminen viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua rataan 

tutustumisen alkamista. Varauduthan myös siihen, että luokkien alkamisaikaa voidaan 

aikaistaa 30 minuutilla. 

Alustavat lähtölistat lähetetään osallistujille koetta edeltävänä iltana. 

 

Itä-Helsingin Agilityharrastajat julkaisevat tulokset kilpailun jälkeen nettisivuillaan. 

Halutessasi voit kieltää tietojen julkaisemisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen 

rallytokoilmo@ihah.net. 
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Kokeesta poisjäänti:  
 

Ilmoitathan luokkanousut ja kilpailusta poisjäännit mahdollisimman pikaisesti sähköpostitse 

(ihah.rallyilmo@gmail.com) tai sunnuntain kisapäivänä, Satu Erkiö puh. 040 719 2587. 

Numerosta tavoittaa vastaavan koetoimitsijan myös kilpailupäivänä. 

Osallistumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa tai koiran juoksun alkaessa. 

Peruutuksesta täytetään peruutuslomake liitteineen 

www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/ 

Palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset ja kahden täysi-ikäisen todistajan 

allekirjoittamat todistukset koiran juoksun alkamisesta.  

Lomakkeen ja tarvittavien liitteiden tulee olla lähetetty 25.7.2018 mennessä osoitteeseen: 

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry, PL 18, 00421 Helsinki tai rahastonhoitaja@ihah.net.  

Täytäthän lomakkeen huolellisesti!  

 
Päivystävät eläinlääkärit:   
Mevet Eläinlääkäriasema, avoinna la 10.00-16.00, puh. 09 565 5600   
Pieneläinpäivystys Viikki, puh. 0600-97411 

 
Kisapaikalla on pienimuotoinen I-HAH:n buffetti.  

Aitauksen ulkopuolella oleva Bajamaja-wc on kilpailijoiden käytössä.  

Lähin vesipiste on viereisen Ylläs‐hallin/ HopLop lasten leikkipuiston wc‐tiloissa 

(http://www.hoplop.fi/puistot/ita-helsinki). Muista ottaa mukaan vesikuppi.  

Parkkipaikkana on urheilupuiston parkkialue, josta on noin 300 metriä kisapaikalle. 

Varauduthan siihen, että Kivikon liikuntapuistoon ei saa ajaa autolla eikä autoja saa pysäköidä 

agilitykentän läheisyyteen.  

Muistathan kerätä koirasi jätökset pois lähialueelta ‐ koirat eivät myöskään saa pissata (tai 

kakata) aitauksen sisäpuolella, esim. nostaa jalkaa puisiin väliaitoihin tms.  

 
Menestyksekästä koepäivää kaikille toivottaa  

vastaava koetoimitsija Satu Erkiö (puh. 040 719 2587) 

http://www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/
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Ajo‐ohje 
 
Kivikon kenttä ‐ Ylläs‐halli, Savikiekontie 4, 00940 Helsinki  
  
Kivikon kentän löydät Kehä 1:n (Myllymestarintien) vierestä.  
Lahden moottoritien liittymästä Kehä 1 itään muutama sata metriä tai 
Itäkeskuksesta päin Kehä 1 länteen noin 3 kilometriä.  
Käänny kyltin Kivikko/Stensböle osoittamaan suuntaan Kivikontielle. 
Jatka noin 50 metriä. 
Käänny vasemmalle Kivikonlaita.  
Jatka muutama sata metriä.  
Käänny oikealle Savikiekontie.  
Jatka muutama sata metriä parkkipaikalle Ylläs‐hallin läheisyyteen. 
Kävele loppumatka. 


