
 

 Tervetuloa 
Itä‐Helsingin Agilityharrastajat ry:n   

Elokisoihin 21-22.8.2021  
Kivikon kentälle os. Savikiekontie, 

Helsinki 

 

Tuomareina toimivat Anne Savioja (lauantai, 3-luokka) ja Janne Karstunen (sunnuntai, 1- ja 2-luokka). Kilpailun 

vastaavina koetoimitsijoina toimivat Annina Kukkohovi ja Leena Kerkelä.  

 

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. 

Rokotustodistukset tarkistetaan etukäteen sähköisin pistokokein. 

 

Kilpailualueelle ei saa tulla yleisöä. Jokaisen kisaajan tulee noudattaa 2 metrin turvaetäisyyttä ja tarpeetonta fyysistä 

kontaktia. Kilpailualueella on maski- tai visiirivelvoite rataantutustumisen aikana. Kilpailualueella käydään 

pääsääntöisesti vain rataantutustumisen aikana ja oman suorituksen aikana. Otamme 3 seuraavaa koirakkoa 

odottamaan vuoroaan. Lisäksi kilpailualueella voi käydä pikaisesti buffetissa noutamassa juotavaa ja syötävää, tai 

wc:ssä.  

 

Kilpailupaikalle ja sen välittömään läheisyyteen on järjestetty useita käsienpesupisteitä ja käsidesiä tarjolle.  

 

Kisaaja, jolla on koronaan sairastumiseen viittavia oireita, ei saa osallistua kisoihin (palautamme oireiden tullessa 

osallistumismaksun täysimääräisenä kilpailijan ilmoituksella). Suosittelemme, että riskiryhmään kuuluvat eivät 

osallistu tapahtumaan. Luethan koronaohjeen (kisakirjeen liitteenä) huolellisesti. 

 
Muista ottaa mukaasi kisakirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus sekä mittaustodistus, jos koiralla on jo 

sellainen. Varaathan kisapaikalle mukaan vettä itsellesi ja koiralle. Otathan mukaan myös maskin tai visiirin! 

 

Keräämme kaikki kisakirjat ilmoittautumispisteelle, joka on alueen ulkopuolella – pyydämme toimittamaan nämä 

tänne. Vain nollakirjat käsitellään toimiston toimesta, eli muutoin kisakirjat ovat välittömästi noudettavissa. 

Käsitellyt nollakirjat palautetaan ilmopisteelle. 

 

Erillistä palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot (3 parasta palkitaan) ovat vapaasti noudettavissa 

palkintokorokkeelta sen jälkeen kun tulokset on vahvistettu. 

 

Kilpailuissa ei ole erillistä ilmoittautumista, joten poissaolojen ilmoittaminen on erittäin tärkeää. Ilmoitathan 

poissaolosi sähköisellä lomakkeella (julkaistaan fb-tapahtumassa, linkki tulee myös sähköpostilla) tai koetoimitsijalle 

tekstiviestillä (vain kisaviikon lauantai tai sunnuntai). 

 
Kilpailupaikalla mitataan vain kilpailemaan tulevia koiria, jotka on ilmoitettu mittaukseen ennakkoon ohjeiden 

mukaisesti ja maksaneet mittausmaksun SAGI:lle. Kisakirjoja on ostettavissa paikan päältä (5 € kpl, maksu käteisellä 

(tasaraha) tai mieluiten MobilePay). Mittaus järjestetään ennen kisapäivän ratoja.  

 
Kilpailupaikalla on I-HAHin buffetti, jossa on myynnissä juotavaa, kahvia, suolaista ja makeaa purtavaa. Maksutavaksi 

toivomme käytettävän MobilePay:ta.  

 

Kenttä on kokonaan aidattu ja kivituhkapohjainen. Kisaajien käytössä on ulkona yksi bajamaja.  

 

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



Kilpailuissa ei ole erillistä ilmoittautumista, joten on todella 

tärkeää, että ilmoitat poissaolostasi.  

 

Kisoissa on käytössä numeroliivit, otathan ne mukaan telineestä 

ilmopisteen läheisyydestä. Numeroliivit ovat henkilökohtaiset, eikä 

kukaan toinen käytä niitä kisaviikonlopun aikana. Palautathan ne 

suorituksen jälkeen käytettyjen liivien laatikkoon ilmopisteellä, josta 

ne toimitetaan pesuun.  

 

Lahjakortit tai liikuntasetelit otetaan vastaan 

ilmoittautumispisteellä. 

 
Poissaoloilmoitukset: sähköinen lomake 
(koko viikon) tai lauantaista alkaen 
tekstiviestitse koetoimitsijalle: 040 4578356 
 
Toimitathan kilpailukirjan ilmoittautumispisteelle. Ainoastaan 
nollakirjat käsitellään toimiston toimesta. 
 

 

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.  

 

Aikataulu on osan radoista kohdalla ”alkaa 

aikaisintaan”, että voimme taata ryhmien 

väliin tauon. Nämä on merkitty aikatauluun. 

Muiden ratojen osalta voimme aikaistaa 

kilpailua enintään 30 minuuttia. 

 

Lähtöluettelo löytyy osoitteesta 

www.ihah.net. 

 

 

 

Kilpailualueen kuva ja kulkusuunnat (ilmopiste on kilpailualueen ulkopuolella):  

 

 

http://www.ihah.net/agilitykisat/peruutuslomake/
http://www.ihah.net/


 

LAUANTAI 21.8.2021 
 

Kilpailu Aika Tuomari 

XS+S+M 3A 10:00 Savioja 

SL+L 3A 10:07 Savioja 

XS+S+M 3B 11:35 Savioja 

SL+L 3B 11:42 Savioja 

XS+S+M 3C 13:05 Savioja 

SL+L 3C 13:12 Savioja 

SUNNUNTAI 22.8.2021 
  

   

Kilpailu Aika Tuomari 

Mittaus sunnuntaina klo 8:30 

1-luokan kilpailut 

XS+S+M+SL+L 1A 9:00 Karstunen 

XS+S+M+SL+L 1B  10:15 Karstunen 

XS+S+M+SL+L 1C 11:35 Karstunen 

2-luokan kilpailut 

XS+S+M+SL+L 2C 13:10 Karstunen 

XS+S+M+SL+L 2B  14:05 Karstunen 
XS+S+M+SL+L 2A 15:20 Karstunen 

 
 

 

 

 

I-HAH Koronaohje kilpailuun saapuvalle 

Kilpailu järjestetään THL:n ohjeistuksia ja yleisiä hygieniasuosituksia noudattaen. Kilpailun turvallisuussuunnitelma 

on Helsingin kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin infektiotorjunnan näkökulmasta katselmoima.  

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:  

- Tapahtuma ei ole yleisötapahtuma. Kilpailualueelle voivat tulla vain kilpailemisen kannalta välttämättömät 

henkilöt (kilpailijat ja toimihenkilöt). Yleisöä ei siis saa tulla kilpailualueelle (sen ulkopuolella olevassa 

liikuntapuistossa voi odotella).  

- Kilpailualueella on maski- tai visiirivelvoite, pl. oma kilpailusuoritus. 

- Kilpailualueella (aidattu kenttä) saa oleskella vain rataantutustumisen ajan sekä omaa vuoroa odottaessa. 

Kolme seuraavaa koirakkoa otetaan sisälle alueelle valmistautumaan suoritukseensa.   

- Alueelta on poistuttava heti oman suorituksen jälkeen. 

- Lisäksi alueella voi käydä pikaisesti wc:ssä ja buffetissa noutamassa syötävää tai juotavaa. Tällöin on 

käytettävä maskia/visiiriä. 

- Käsihygieniasta on pidettävä erityistä huolta; kilpailupaikalta löytyy käsienpesupaikka sekä 

desinfiointiainetta.  

- Suositellaan otettavan mukaan omat juomavedet ja eväät. 

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

- Erillistä palkintojenjakoa ei ole, vaan palkinnot on noudettavissa ilmopisteeltä radan päätyttyä ja kun 

tulokset on vahvistettu tuomarin toimesta. 

- Koiran mittauksessa on käytettävä maskia. 

- Maskeja on myytävissä ilmopisteellä rajoitetusti, 1 €/kpl.  

Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita (THL ohje). Koronavirus aiheuttaa 

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

ja päänsärky. 

SAGI:n ohjeistuksen mukaisesti 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. 


