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TERVETULOA

Tuusulan Kennelkerhon (TuuKK ry:n) järjestämiin agilitykilpailuihin 18.8.2018. A-radoilla ratkotaan 
Springerspanielit ry:n agilitymestaruudet.
Tuomarina toimii Johanna Nyberg ja vastaavana koetoimitsijana on Martti Takala.

Kilpailut pidetään Hyrylän vanhalla urheilukentällä, osoitteessa Moukarinkuja 17 04300 Tuusula. 
Tarkemmat ajo-ohjeet ja kartta löytyvät kilpailukirjeen lopusta.

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja 
sekä tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Ohjaajilla on oltava Suomen 
Agilityliiton kilpailijalisenssi (A- tai B-lisenssi). Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia 
antidopingsääntöjä.

Taulukosta näet oman luokkasi arvioidun alkamisajan. Aikataulu on ohjeellinen. Ilmoittauduthan viimeistään
puoli tuntia ennen oman luokkasi alkua. Ensimmäisiin kisoihin osallistuvat koirat mitataan ja 
tunnistusmerkinnät tarkistetaan. Tuomari määrittää koiralle väliaikaisen mittaustodistuksen, joka on 
voimassa 6kk sekä vahvistaa kisakirjan, joten kaikki ensikertalaiset, olettehan paikalla viimeistään 45 
minuuttia ennen luokkanne alkua. Mikäli koirasi kokoluokka on jo määritelty, muista ottaa mittaustodistus 
mukaan. Kilpailussa mitataan vain ensimmäistä kertaa kilpailevia koiria (ei mittaustilaisuus). Kilpailukirjoja 
myydään kisapaikalla.

Aikataulu:
Luokka Kello Koiria

A Pikkumini1 9:30 1

A Mini1 9:30 3

A Medi1 9:30 9

A Pikkumaksi1 9:30 7

A Maksi1 9:30 10

B Pikkumini1 10:35 1

B Mini1 10:35 3

B Medi1 10:35 9

B Pikkumaksi1 10:35 7

B Maksi1 10:35 10

Palkintojen  jako

A Pikkumini2 11:40 0

A Mini2 11:40 2

A Medi2 11:40 5

A Pikkumaksi2 11:40 8

A Maksi2 11:40 4

B Pikkumini2 12:30 0

B Mini2 12:30 2
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B Medi2 12:30 4

B Pikkumaksi2 12:30 9

B Maksi2 12:30 4

Palkintojen jako

A Pikkumini3 13:20 4

A Mini3 13:20 13

A Medi3 13:20 15

A Pikkumaksi3 13:20 6

A Maksi3 13:20 18

B Pikkumini3 15:00 3

B Mini3 15:00 13

B Medi3 15:00 13

B Pikkumaksi3 15:00 6

B Maksi3 15:00 18

Palkintojen jako

Lähtöluettelo löytyy Tuusulan Kennelkerho ry:n Facebook- ja nettisivuilta. Kilpailupaikalla ei ole 
lähtöluetteloita jaettavana, mutta lähtöjärjestys löytyy kilpailupaikan ilmoitustaululta. Palkinnot jaetaan 
kussakin luokassa kolmelle parhaalle.

Muistathan ottaa mukaan:
● koirasi rokotustodistus, rekisterikirja (x-rotuisilta omistajatodistus), kilpailukirja (kirjoja voi ostaa 
kisapaikalta) ja mittaustodistus, jos koiralla on jo sellainen (lopullinen tai väliaikainen). 
● vuoden 2018 lisenssikortti (jos nimesi perässä on *, ota mukaan lisenssin maksukuitti)

Luokkanousut ja kilpailuista poisjäänti:
Ilmoitathan luokkanousut ja poisjäännit mahdollisimman pikaisesti tekstiviestinä numeroon 050-4008570. 
Vastaavan koetoimitsijan tavoittaa kilpailupäivänä tuosta numerosta 050-4008570.

Osallistumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa. Palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset 
tulee olla lähetetty 21.8.2018 mennessä osoitteeseen Martti Takala Sammalkuja 6 04300 Tuusula. Muista 
liittää kirjeeseen myös tilinumero, johon ilmoittautumismaksun voi palauttaa. 
Kaikkiin luokkiin on mahdollista osallistua myös juoksuisella nartulla. Juoksunartulla on oltava 
juoksuhousut jatkuvasti päällä kilpailuradan ulkopuolella sekä punainen nauha hihnassa. 

Mikäli osoitelipukkeessa tai vahvistussähköpostissa on koiran kutsumanimen yhteydessä tähti (*), on 
maksukuitti esitettävä tai lahjakortti luovutettava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Päivystävä eläinlääkäri: kunnan päivystävä eläinlääkäri p. 0600 14241.

Kisapaikalla on buffetti, josta voit ostaa virvokkeita sekä pientä makeaa ja suolaista kilpailupäivän aikana. 
Huoltorakennuksen wc vesipisteineen on kilpailijoiden käytössä.

Menestyksekästä kilpailupäivää toivottaen
TuuKKin agilitytoimikunnan psta
Martti Takala
p. 050-4008570
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HUOM! Koirien jätökset on ehdottomasti kerättävä pois kentän alueelta.

Kisoja sponsoroi:

Ajo-ohje
Hyrylän vanha urheilukenttä, Moukarinkuja 17 04300 Tuusula. Pysäköinti tapahtuu kentän toiselle laidalle, 
parkkiohjaajat opastavat oikeaan paikkaan.

Helsingin suunnasta Tuusulanväylää: aja moottoritien loppuun. Jatka suoraan ohi Riihikallion, Amerin ja 
Sulan risteyksien.  Sitten käänny valoista vasemmalle (Mikkola) ja heti ensimmäisestä vasemmalle. Aja tien 
päähän, kenttä on oikealla puolella. 
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Pohjoisen suunnasta Hämeentietä: ensimmäisestä liikenneympyrästä suoraan (toinen liittymä ulos), toisesta 
liikenneympyrästä kohti Helsinkiä (ensimmäinen liittymä ulos) ja seuraavista valoista oikealle (Mikkola). 
Sitten heti ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle. Aja tien päähän, kenttä on oikealla puolella. 

Keravan suunnasta Kulloontietä:  Kulloontien päässä olevasta liikenneympyrästä kolmas liittymä ulos (kohti 
Hyrylää). Jatka seuraavaan liikenneympyrään, josta kohti Helsinkiä (toinen liittymä ulos) ja seuraavista 
valoista oikealle (Mikkola). Sitten heti ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle. Aja tien päähän, kenttä on 
oikealla puolella.risteyksestä vasemmalle. Aja tien päähän, kenttä on oikealla puolella.


