
 

 

 

Tervetuloa 
Itä‐Helsingin Agilityharrastajat ry:n Robur-kisaan 25.-26.7.2019 

Kivikon kentälle os. Savikiekontie 4-6, 00940 Helsinki 

Tuomareina toimivat Anne Savioja ja Sari Mikkilä. Kilpailun vastaavat koetoimitsijat ovat lauantaina Leena 
Kerkelä ja sunnuntaina Titta Lähdesmäki. 

Kilpailuun osallistuvilla koirilla on oltava mittaustodistus ja niiden tulee olla tunnistusmerkittyjä ja Suomen 
Kennelliiton ohjeiden mukaan rokotettuja. Kilpailussa tulee noudattaa SKL:n antidopingsääntöjä ja ohjaajalla 
tulee olla voimassa oleva agilitylisenssi. Luethan koronaohjeen (kisakirjeen liitteenä). Muista ottaa mukaasi 
kisakirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus sekä mittaustodistus, jos koiralla on jo sellainen 
(lopullinen tai väliaikainen). Varaathan kisapaikalle mukaan vettä itsellesi ja koiralle sekä tarvittaessa omat 
eväät. Rokotustodistukset on kysytty ennen kisaa pistokokein. 

Kilpailupaikalla mitataan vain kilpailemaan tulevia koiria, jotka on ilmoitettu mittaukseen ennakkoon ja 1-luokan 
kilpailuun. Kisakirjoja on ostettavissa paikan päältä (5 € kpl, maksu käteisellä (tasaraha) tai mieluiten 
MobilePay). 

Vain nollakirjat käsitellään. Nollatuloksen saaneet toimittavat kisakirjan keräyslaatikkoon toimiston viereen ja 
noutavat samasta paikasta, kun ne ovat valmiina. Mikäli teet nollatuloksen, toimitathan kisakirjan viipymättä 
keräyslaatikkoon. 

Kilpailupaikalla on I-HAHin buffetti. Maksutavaksi toivomme käytettävän MobilePay:ta. Kenttä on 
kivituhkapohjainen. Lähtöluettelo löytyy osoitteesta www.ihah.net.  

Parkkipaikkana toimii kentän vieressä oleva koripallokenttä (pysäköintiohje kisakirjeen liitteenä). Muistathan 
kerätä koirasi jätökset pois lähialueelta - koirat eivät myöskään saa tehdä tarpeitaan aitauksen sisäpuolella, 
esim. nostaa jalkaa puisiin väliaitoihin tms. 

 

Poissaoloilmoitukset: perjantaihin asti sähköpostitse 
tiedustelut@ihah.net, lauantaista alkaen tekstiviestitse 
koetoimitsijalle: 040 457 8356 tai sähköisellä 
ilmoittautumislomakkeella.  
 

Osallistumismaksun palautuspyyntö tehdään 

täyttämällä peruutuslomake 

www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/ 

  

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.  

Kilpailuihin voi ilmoittautua kisapäivää edeltävästä 
päivästä alkaen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 
ennakkoon (kisaajat joilla ilmomaksu suoritettu 
kokonaisuudessaan) tai kilpailupaikalla viimeistään 30 
minuuttia ennen oman luokkasi arvioitua alkamisaikaa! 
Voimme aikaistaa kilpailua enintään 30 minuuttia.  
 
Kisoissa on käytössä numeroliivit. Otathan ne mukaan 
telineestä ilmopisteen läheisyydestä, vaikka olisit 
ilmoittautunut ennakkoon. Palautathan numeroliivin 
suorituksen jälkeen ilmopisteelle. 
 
Sähköisen ilmoittautumisen linkki julkaistaan 
nettisivuilla/FB-tapahtumassa kisapäivää edeltävänä 
päivänä. 

 

http://www.ihah.net/
mailto:tiedustelut@ihah.net
http://www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/


 

LAUANTAI 25.7.2020 

 

  

Kilpailu Aika Koiramäärä Tuomari 

M 3 A 9:00 33 Savioja 

M 3 B 10:00 41 Savioja 

M 3 C 11:10 40 Savioja 

SL 3 C 12:10 27 Mikkilä 

L 3 C 12:50 42 Savioja 

SL 3 B 14:00 26 Mikkilä 

L 3 B 14:40 40 Mikkilä 

SL 3 A 15:50 19 Mikkilä 

L 3 A 16:25 33 Mikkilä 

S + XS 3 A 17:15 31 + 4 Mikkilä 

S + XS 3 B 18:20 37 + 8 Mikkilä 

S + XS 3 C 19:40 35 + 8 Mikkilä 

SUNNUNTAI 26.7.2020 
  

   

    

Kilpailu Aika Koiramäärä Tuomari 

S + XS + M 1 B 9:00 20 Mikkilä 

L + SL 1 B 9:45 31 Mikkilä 

S + XS + M 1 A 10:55 21 Mikkilä 

L + SL 1 A 11:40 23 Mikkilä 

SL + L + M + S + XS 2 A 12:50 32 Mikkilä 

SL + L + M + S + XS 2 B 14:15 29 Savioja 

Joukkuekisa M 15:40 28 Savioja 

Joukkuekisa SL 16:30 12 Savioja 

Joukkuekisa L 17:00 20 Savioja 

Joukkuekisa S 17:40 36 Savioja 

Joukkuekisa XS 18:40 12 Savioja 
Pysäköintiohje kilpailijoille 
 

 



 

 

I-HAH Koronaohje kilpailuun saapuvalle  

Aluehallintovirastot ovat määränneet, että 50–500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta 

koronavirustartuntojen ehkäisemisestä ja julkisten tilojen käytössä.  

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 

Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole 

vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä 

aiheutuvista vahingoista. Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän seuraavia turvaohjeita:  

- Käsihygieniasta on pidettävä erityistä huolta; kilpailupaikalta löytyy käsien desinfiointiainetta ja 

käsienpesupisteitä.  

- Suositellaan otettavan mukaan omat juomavedet ja eväät.  

- Kilpailijan on pyrittävä pitämään THL:n suosittelema vähintään 1-2 m etäisyys muihin henkilöihin. 

- Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita. Koronavirus aiheuttaa 

hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, 

lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Palautamme ilmoittautumismaksun ohjaajan ilmoituksella, 

mikäli oireet ovat lievätkin. Pienimmistäkin oireista tulee siis jäädä kotiin.  

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 

 

 


