
Tervetuloa 
Itä‐Helsingin Agilityharrastajat ry:n Kesäkisoihin 8-9.6.2019 

Kivikon kentälle os. Savikiekontie, Helsinki 

 

 

Tuomareina toimivat Petteri Kerminen ja Johanna Nyberg. Kilpailun vastaavat koetoimitsijat ovat Maija 

Mäkelä (la) ja Mari Mäkelä (su). Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja Suomen 

Kennelliiton ohjeiden mukaan rokotettuja. Kilpailussa tulee noudattaa SKL:n antidopingsääntöjä ja 

ohjaajalla tulee olla voimassa oleva agilitylisenssi.  

 

Kilpailupaikalla on I-HAHin monipuolinen buffetti. Kenttä on kivituhkapohjainen. Varaathan kisapaikalle 

mukaan vettä koiran juottamiseen. Kisaajien käytössä on bajamaja. Lähtöluettelo löytyy osoitteesta 

www.ihah.net. Kilpailukirjat toimitetaan ilmoittautumispisteeseen kun pöytäkirjat on allekirjoitettu. 

Kadonneista numeroliiveistä laskutamme 50 €/kpl. 

 

 
Käytössämme on pieni määrä autopaikkoja kisakentän 
läheisyydessä (alue ja kulku merkitty karttaan 
oranssilla). Parkkialueelle ajetaan kävelytietä pitkin, 
joten alueella on ehdottomasti noudatettava 10km/h 
nopeusrajoitusta. Paikat on tarkoitettu ainoastaan 
kilpailuun osallistuville, muutoin käytössämme on 
urheilupuiston parkkialue, josta on noin 300 metriä 
kisapaikalle (sinisellä merkitty alue). Huomaathan, 

että osilla parkkialueista tulee käyttää parkkikiekkoa. 
Huomioithan, että Kivikon liikuntapuistossa ei saa 
ajaa autolla eikä autoja saa pysäköidä kentän 
välittömään läheisyyteen. Muistathan kerätä koirasi 
jätökset pois lähialueelta - koirat eivät myöskään saa 
tehdä tarpeitaan aitauksen sisäpuolella, esim. nostaa 
jalkaa puisiin väliaitoihin tms. 
 

 

  



 
Poissaolo ilmoitukset: torstaihin asti sähköpostitse 
tiedustelut@ihah.net, perjantaista alkaen tekstiviestitse 
koetoimitsijalle: 
Maija (la): 040 457 8356 
Mari (su): 040 457 8356 
 
 

Osallistumismaksun palautuspyyntö tehdään täyttämällä 

peruutuslomake www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/   

Mukaan tulee liittää lääkärintodistus koiran tai ohjaajan 

sairastumisesta tai kahden täysi-ikäisen allekirjoittama 

juoksutodistus. 

 

 

Ilmoittaudu kilpailupaikalla viimeistään 30 

minuuttia ennen oman luokkasi arvioitua 

alkamisaikaa! Voimme aikaistaa kilpailua enintään 

puoli tuntia. Ensimmäistä kertaa kisaavien tulee 

ilmoittautua viimeistään 45 minuuttia ennen arvioitua 

alkamisaikaa. 

 

Juoksuiset nartut saavat kisata kaikissa luokissa. 

Koiralla tulee olla punainen nauha hihnassaan 

merkkinä juoksusta ja se saa oleskella kilpailualueella 

juoksuhousut jalassa (poistetaan suorituksen ajaksi) 

ainoastaan valmistautuessaan omaan suoritukseensa 

tai käydessään lämmittelyesteillä.  

 

 
 

LAUANTAI 8.6.2019 

  
Kilpailu Aika Koiramäärä Tuomari 

xS + S + M 3 A 10:00 36 Kerminen 

xS + S + M 3 B 11:15 40 Kerminen 

xS + S + M 3 C 12:35 39 Kerminen 

sL + L 3 C 13:45 30 Kerminen 

sL + L 3 B 14:50 29 Kerminen 

sL + L 3 A 16:00 28 Kerminen 

SUNNUNTAI 9.6.2019 
  

Kilpailu Aika Koiramäärä Tuomari 

xS + S + M + sL + L 1 A 10:00 24 Nyberg 

xS + S + M + sL + L 1 B 11:15 25 Nyberg 

xS + S + M + sL + L 1 C 12:30 24 Nyberg 

S + M + sL + L 2 C 13:50 17 Nyberg 

S + M + sL + L 2 B 15:00 21 Nyberg 

S + M + sL + L 2 A 16:05 19 Nyberg 
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