
KILPAILUKUTSU 
 
Kiitos ilmoittautumisestasi Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin  
7.-8.11.2015. Kilpailujen tuomarina toimii Timo Vertanen. Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Anna Nikkilä (la) 
ja Hanna Sirviö (su) p. 045 6353649, kilpailuvastaava@oulunseudunkas.fi 
 
Kilpailupaikkana toimii Active Dog Areena, joka sijaitsee Haukiputaalla, osoitteessa Verstasmutka 3, Martinniemi. 
Hallin lämpötila on +10-15 astetta ja alustana on joustokerroksella varustettu täystekonurmi. Kilpailuradan lisäksi 
halliin ei mahdu sisälle lämmittelyesteitä.  
 
Ilmoittautuminen, kisakanttiini, wc:t ja häkkialueet sijaitsevat viereisessä rakennuksessa (Martintupa). Kyseessä 
on koulun tilat, joihin olemme saaneet poikkeusluvan tuoda koiria. Kilpailijoille on varattu yksi luokkahuone, 
jonne voi tuoda koirien häkkejä. Johtuen ahtaista tiloista toivomme, ettei halliin ja koulun tiloihin tuoda 
ylimääräisiä turistikoiria. Lue Active Dog Areenan säännöt viimeiseltä sivulta! Paikalla ei ole erillistä katsomoa, 
joten ota halutessasi mukaan retki-istuin. 
 
3-luokan kisoihin saavat osallistua kiimaiset nartut ja nämä koirakot kisaavat normaalin lähtöjärjestyksen 
mukaisesti. Toivomme kuitenkin, että kisaavan nartun kiimasta ilmoitettaisiin etukäteen ja että kisaajat 
huolehtisivat maton lähtöalueelle (KAS lainaa mattoa). Kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa 
kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan 
kilpailusuorituksen ajaksi. 
 
Kilpailujen aikataulut löytyvät seuraavalta sivulta. Emme aikaista aikatauluja. 
Lähtölistat julkaistaan kotisivuilla www.oulunseudunkas.fi. Kisapäivänä ne löytyvät reaaliaikaisina areenalta, sekä 
koulun seinältä. 
 
Ilmoittaudu saapuneeksi viimeistään puolituntia ennen rataantutustumisaikaa. Ota mukaan koirasi kilpailukirja, 
rekisteriote ja rokotustodistus. Myös maksukuitti, jollet ole lähettänyt sitä ilmoittautumisen yhteydessä. Ole 
valmis esittämään pyydettäessä kilpailulisenssi. Myös mahdolliset Smartum-setelit ja kisalahjakortit kerätään 
ilmoittautumisen yhteydessä. Saat ilmoittautumisen yhteydessä numeroliivin, jonka tulee näkyä kisaamisen 
aikana. Saat kisakirjan takaisin numeroliiviä vastaan. Hukatusta tai rikkotutuneesta liivistä perimme 15 €. 
 
Jos koirasi kisaa ensimmäistä kertaa, tule ilmoittautumispisteelle kisakirjan varmentamista varten. Tuomari on 
sunnuntaina tarvittaessa paikalla mittaamassa noin. klo 9:30 ja 11:00. Kilpailukirjoja myydään kisapaikalla hintaan 
3€.  
 
Jos kahvihammasta alkaa kolottaa, apu löytyy kanttiinistamme, josta voi ostaa pientä purtavaa sekä juotavaa. 
 
Palkitsemme jokaisesta luokasta kolme parasta tuloksen tehnyttä koirakkoa. Mikäli 1- ja 2 luokan koirakko saa 
sertin, eikä pääse starttaamaan uudessa luokassaan, on ohjaaja oikeutettu saamaan ilmaiskisan kaikista niistä 
radoista jotka hänellä jäi käyttämättä. Ilmaiskisan voi hakea kisatoimistolta myös siinä tapauksessa vaikka 
mahdollisuus olisikin startata. Kolmosluokassa palkitsemme taitavimmat! Jokaisesta säkäluokasta palkitaan 
eniten nollatuloksia tehneet 14kg koiranruokasäkillä. Sponsorina Touhon Valinta. 

 

 
 
 



Tervetuloa kisaamaan!  
Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry 
 
 
KILPAILUJEN AIKATAULU 
 
Ohessa on kisojen ohjeellinen aikataulu. Ajat ovat rataantutustumisille. Aikatauluja ei aikaisteta. 
 
 
Lauantai 7.11.2015                                                                                Sunnuntai 8.11.2015 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos joudut jäämään pois kilpailuista toimi seuraavasti: Ilmoita vastaavalle koetoimitsijalle poisjäännistäsi ennen kilpailun 
alkua. Kilpailumaksun palauttamiseksi tulee toimittaa 7 vrk kuluessa kilpailuista joko lääkärintodistus, kennelyskän tai 
juoksun johdosta kahden yli 18 vuotta täyttäneen henkilön allekirjoittama todistus, jossa todistetaan kilpailuun ilmoitetun 
koiran kiiman tai kennelyskän ajoittuminen kilpailupäivälle. Todistajat eivät saa olla koiran omistajan tai ohjaajan 
perheenjäseniä. Todistukset postitetaan os. Tupuna Kovanen, Koskitie 39 C 3 90500 Oulu. Todistuksen liitteeksi tilinumero ja 
maksun vastaanottajan nimi. Huom! Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla. Kilpailun osallistumismaksun 
palautusanomus ja todistus koiran kiimasta –lomakkeet löytyvät KAS ry:n kotisivuilta: 
http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut/ 

 

1B hr 

MAXI 24 10:00 

MEDI 9 10:30 

MINI 15 10:30 

1A 

MAXI 22 11:25 

MEDI 7 12:00 

MINI 15 12:00 

1BA  PALKINNOT 12:40 

3B 
MINI 19 13:05 

MEDI 19 13:35 

3A 
MINI 26 14:20 

MEDI 22 15:00 

3C 
MINI 20 16:00 

MEDI 21 16:35 

3BAC  PALKINNOT 17:10 

2B hr 

MINI 9 10:00 

MEDI 17 10:00 

MAXI 14 10:35 

2A 

MINI 8 11:20 

MEDI 18 11:20 

MAXI 16 12:00 

2BA  PALKINNOT 12:30 

3A MAXI 43 44-66  13:00 

  67-88  13:05 

3C MAXI 43 45-67  14:25 

3AC  PALKINNOT 15:30 
68-88  14:30 

  

3B hr MAXI 37 44-69  16:00 

3B  PALKINNOT 17:00 
70-88  16:05 

  

http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut/


 
 
 
ACTIVE DOG AREENAN SÄÄNNÖT 

 
Noudatathan Active Dog Areenan sääntöjä. Näin voimme myös tulevaisuudessa järjestää kilpailuja hallissa. 

 

 Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan/merkkailla halliin tai koulun tiloihin. Jos vahinko tapahtuu, niin 

merkitse paikka ja ilmoita siivoustarpeesta välittömästi jollekin kilpailun toimihenkilöistä. 

 Älä anna koirasi merkkailla myöskään ulkona hallin seinille, oven pieliin tai naapurikiinteistöjen piha-alueille. 

 Koirien kakat on kerättävä kaikkialta. 

 Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty. 

 Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle. 

 Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen mielellään kanttiinissa. 

 Tupakointi sallittu ainoastaan ulkona sille varatulla paikalla. 

 
 
 
 


