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TERVETULOA 
 
  

Tuusulan Kennelkerhon (TuuKK ry:n) järjestämiin agility kilpailuihin 3.8.2019. 
Tuomareina toimivat Jari Suomalainen ja Arto Laitinen sekä vastaavana koetoimitsijana 
on Mari Heinonen. 
 
Kilpailut pidetään Jau Areenalla, osoitteessa Rajakulmantie 224, 04330 Sipoo. 
Tarkemmat ajo-ohjeet ja kartta löytyvät kilpailukirjeen lopusta. Hallissa on 
keinonurmimatto, wc ja buffetti, josta voit ostaa virvokkeita sekä pientä makeaa ja 
suolaista kilpailupäivän aikana. Hallin vesi ei ole sopivaa juomavedeksi, joten varaathan 
mukaan omat juomavedet. 
 
Muistathan huolehtia alueen siisteydestä, kakkapusseja saa ilmoittautumispisteestä. 
Pysäköithän autosi mahdollisimman tiiviisti. Koiria ei saa ulkoiluttaa Rajakulmantien 
toisella puolella. 
Käytäthän hallissa eri kenkiä kuin ulkona, jotta matto säilyy puhtaampana. Käytä vain 
keinonurmelle soveltuvia kenkiä, nastat eivät saa ylittää yli 5 mm ja metallipiikkien 
käyttö on kielletty. Tupakointi on sallittu hallin alueella vain sille merkityllä alueella. 
 
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. 
 
Aikataulu: 
Klo rata kisaajia tuomari 
9:00 A maksi - pikkumaksi 34 Arto Laitinen 
10:05 B maksi - pikkumaksi 38 Arto Laitinen 
11:15 C maksi - pikkumaksi 36 Arto Laitinen 
12:25 C medi 25 Arto Laitinen 
13:10 C mini - pikkumini 23 Arto Laitinen 
14:15 B medi 24 Jari Suomalainen 
14:55 B mini - pikkumini 24 Jari Suomalainen 
15:55 A medi 22 Jari Suomalainen 
16:30 A mini - pikkumini 23 Jari Suomalainen 
 
 
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. 
 
Muista ottaa mukaasi kisakirja, rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus, 
rokotustodistus, sekä mittaustodistus. Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on 
oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja, ja ohjaajilla 
pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B). Rokotustodistuksessa on oltava 
merkintä viimeisestä voimassaolopäivästä, muutoin koiralla ei ole kilpailuoikeutta eikä 
starttimaksua palauteta. Merkinnän saat eläinlääkäriltä. 
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Luokkanousut ja kilpailuista poisjäänti: 
Ilmoitathan luokkanousut ja poisjäännit mahdollisimman pikaisesti tekstiviestinä 
numeroon 0500938637. Vastaavan koetoimitsijan tavoittaa kilpailupäivänä tuosta 
numerosta 0500938637. 
 
Osallistumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa tai jos koiralla alkaa 
juoksu. Palautukseen oikeuttavat lääkärintodistukset ja juoksun alkamisesta kahden 
täysikäisen allekirjoittama vapaamuotoinen todistus. Todistusten tulee olla lähetetty 
5.8.2019 mennessä osoitteeseen Martti Takala Sammalkuja 6 04300 Tuusula. Muista 
liittää kirjeeseen myös tilinumero, johon ilmoittautumismaksun voi palauttaa.  
Kilpailuihin 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.  
 
Menestyksekästä kilpailupäivää toivottaen 
TuuKKin agilitytoimikunnan psta 
Mari Heinonen 
p. 0500938637 
 
 
HUOM! Koirien jätökset on ehdottomasti kerättävä pois hallin alueelta. 
 
 
 
Kisoja sponsoroivat: 
 
Tapahtumaa sponsoroimassa Verman Oy.  
 
Suomalainen perheyritys, jolta löytyy laadukkaita tuotteita päivittäiseen hyvinvointiin. Vermanin tuotteet on kehitetty 
yhteistyössä asiantuntijoiden sekä asiakkaiden kanssa.  
 
Minisun on Suomessa kehitetty vitamiinisarja, johon kuuluu D-vitamiinit, monivitamiinit, Luusto-tuotteet sekä 
päivittäistä vastustuskykyä ylläpitävät tuotteet. Minisun sopii koko perheen päivittäiseen käyttöön, mutta valikoimasta 
löytyy myös tuotteita eri kohderyhmille. 
 
Rela-tuotteiden sisältämä Lactobacillus reuteri Protectis® on yksi tutkituimmista maitohappobakteereista. Rela sopii 
koko perheelle päivittäin tai kuureina esimerkiksi matkoilla. Relaa ja voi hyvin! 
 

  
 
 
Tapahtumaa sponsoroimassa Perskindol 
 
Perskindolin ainutlaatuiset, kaksivaikutteiset kylmä-lämpö -tuotteet tekevät hyvää lihaksille ja nivelille. 
Hyvin imeytyvä Perskindol -geeli viilentää välittömästi, lämmittää ja rauhoittaa nopeasti.  Sopii 
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käytettäväksi liikuntasuorituksen aikana ja jälkeen tai muun fyysisen rasituksen jälkeen. 
 
 

 
 



      30.6.2019 

Ajo-ohje 
 

 


