
  TERVETULOA     

Itä-Helsingin Agilityharrastajien (I-HAH ry:n) ja Suomen Villakoirakerhon (SVK ry) 

järjestämään rally-tokokilpailuun lauantaina 29.8.2020.  

Kilpailu pidetään puolilämpimässä hallissa keinonurmipohjalla Vantaan Hakkilassa 

osoitteessa Vanha Porvoontie 235 (halli 2). Kilpailu toimii samalla myös villakoirien 

rotumestaruuskisana. Tuomarina toimii Anna Pekkala. 

Muutama parkkipaikka löytyy hallin pihasta, jonne on kulku kahdesta eri kohdasta. 

Huomiothan, ettei pihan läpi voi ajaa autolla. Lisää parkkipaikkoja löytyy hallin takana 

olevan tien varresta. Parkkipaikat on nähtävissä tämän kirjeen lopussa olevasta 

kartasta.  

Kisapaikalla on pienimuotoinen I-HAH:n buffetti, jossa maksutapana käy Mobilepay tai 

tasaraha.  

Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen 

Kennelliiton voimassaolevien määräysten mukaisesti. Huomioithan myös antidoping-

säännöt.  

Muista ottaa mukaan  

● Rekisteritodistus (x-rotuisilla omistajatodistus)  
● Rokotustodistus  
● Kilpailukirja (ensimmäistä kertaa kilpailevat voivat ostaa sen kilpailupaikalta 

hintaan 3€)  
● Sisäkengät (hallin sisällä olevalla tekonurmella ei saa käyttää ulkokenkiä)  

Rataan tutustumisen alustava aikataulu:  

MES 10.00  

VOI 12.00         

AVO 13.30  

ALO 14.50    



Muista ilmoittautuminen puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua rataan tutustumisen 

alkamista. Varauduthan myös siihen, että alkamisaikaa voidaan aikaistaa 30 minuutilla.  

Lähtölistat lähetetään osallistujille kilpailua edeltävänä iltana.  

Itä-Helsingin Agilityharrastajat julkaisevat tulokset kilpailun jälkeen nettisivuillaan ja/tai 

blogissaan. Halutessasi voit kieltää tietojesi julkaisemisen ilmoittamalla siitä ennakkoon 

sähköpostitse osoitteeseen ihah.rallyilmo@gmail.com.  

Kilpailusta poisjääminen Ilmoitathan kilpailusta poisjäännit mahdollisimman pikaisesti 

sähköpostitse (ihah.rallyilmo@gmail.com) tai kisapäivänä puhelimitse (0407192587). 

Numerosta tavoittaa vastaavan koetoimitsijan myös kilpailupäivänä. Osallistumismaksu 

palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa tai koiran juoksun alkaessa.Peruutuksesta 

täytetään peruutuslomake liitteineen. Ohjeet osoitteessa 

www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/  

 

Päivystävät eläinlääkärit  

Evidensia Tammisto, puh. 0600 418 730 Pieneläinpäivystys Viikki, puh. 0600 97411  

Menestyksekästä kisapäivää kaikille toivottaen vastaava koetoimitsija Satu Erkiö (p. 

040 719 2587).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPKL:n antamat ohjeet koronaviruspandemian aikana asettavat kilpailuille 

erityisjärjestelyjä. Luethan käytännön ohjeistukset erityisjärjestelyistä ja katsothan 

kirjeen lopussa olevan kartan. Odottelu- ja harjoittelualue sijaitsevat koronasuositusten 

takia ulkona.  

Yleisiä ohjeita  

● Turvaväli 1−2 metriä täytyy pitää kaikkien paikalla olijoiden kesken koko kilpailun 

ajan. Kilpailussa ei kätellä ketään.  

● Tapahtumaan ei saa tulla yleisöä. Vain kilpailun järjestämisen kannalta 

välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla.  

● Sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle, oli sitten kilpailija tai kilpailun toimihenkilö. 

Kisamaksu palautetaan, jos henkilö peruu osallistumisensa kilpailuun 



koronavirukseen viittaavien oireiden takia.  

● Hyvä käsihygienia ja yskimishygienia on syytä muistaa. Jos yskit, yski omaan 

hihaan. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-

torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja- torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen  

● Tapahtumapaikalla on käsienpuhdistusmahdollisuus ja käsien 

desinfioimismahdollisuus sekä toimitsijoille että kilpailijoille.  

● Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, ylituomarilla on oikeus keskeyttää kilpailu 

tai kilpailusuoritus sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.  

Tapahtumaan osallistuvan vastuut  

● Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla 

vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen toimitsijat tai ylituomari 

eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan 

sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.  

● Riskiryhmään kuuluvaa henkilöä ei suositella toimimaan tuomarina, toimitsijana 

tai koiranohjaajana.  

● Sairaana ei saa tulla kilpailupaikalle. Ylituomari poistaa kaikki 

nuhaiset/kuumeiset/tms. kisapaikalta. Tuomari ei ole lääkäri, eikä voi turvallisesti 

arvioida, johtuuko nuha allergiasta tai jostain muusta.  

● Ohjaaja saa käyttää kilpailun kaikissa vaiheissa suojahansikkaita sekä maskia. 

Ohjaajan on hyvä käyttää myös omaa käsidesiä, vaikka järjestäjä on varannut 

sitä koepaikalle.  

● Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan, käytetään käsidesiä. Käsidesiä tulee 

olla helposti saatavilla.  

● Järjestäjillä on velvollisuus kerätä tapahtumassa paikalla olevien henkilöiden 

yhteystiedot. Lista säilytetään 6 kk tapahtuman jälkeen.  

● Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei 

noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.  

Erityisjärjestelyt kilpailupäivän aikana  

Ilmoittautumispiste  

● Koiran ohjaaja ilmoittaa koiran kilpailuun (ei avustajana oleva henkilö). 

Ilmoittautumispisteen pitää olla riittävän väljä ja ohjaajat noudattavat turvavälejä 

jonottaessaan ilmoittautumispisteelle.  

● Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi merkitsemällä turvavälit 

paikkaan, johon jono ilmoittautumispisteelle muodostuu.  



● Ilmoittautumispisteessä säilytetään riittävä etäisyys toimitsijoihin. Rokotukset 

tarkistetaan niin, että ohjaaja esittää rokotusmerkinnät toimitsijalle.  

● Ratapiirros on nähtävillä myös ilmoittautumispisteessä. Kilpailijan on 

suositeltavaa ottaa piirroksesta valokuva ilmoittautumisen yhteydessä, jottei 

ratapiirroksen lähelle synny myöhemmin ruuhkaa.  

Kilpailukirjojen varmennus  

● Tuomari säilyttää mahdollisuuksien mukaan riittävän (1−2 m) etäisyyden 

ohjaajaan.  

● Kilpailukirjoja varmennettaessa sekä tuomari että koiran ohjaaja voivat käyttää 

maskeja.  

● Kilpailukirjojen varmennus ja koirien mittaus suositellaan toteutettavan ulkona.  

Kilpailun jälkeen  

● Lopussa tulosten selvittyä kilpailukirjat laitetaan pöydälle ja ne haetaan sieltä 

numerojärjestyksessä, välimatkoja noudattaen koetoimitsijan ohjeiden mukaan.  

● Palkintojenjaon järjestäminen ei ole välttämätöntä, vaan palkinnot voidaan ottaa 

pöydältä tms. yksitellen koetoimitsijan ohjaamana.  

● Ohjaajat poistuvat kilpailupaikalta mahdollisimman pian.  



 


