
Kiitos ilmoittautumisestasi Oulun Seudun 
Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n järjestämiin 

pääsiäisen agilitykilpailuihin.  
 

Kilpailujen tuomareina toimivat Reetta 
Pirttikoski ja Timo Teileri. Lisäksi Sunnuntaina 

saapuu tuomariharjoittelija Mika Kangas. 

 
Vastaavat koetoimitsijat  
Eeva Hellgren (L3 & 2lk) 

 Anna Nikkilä (1lk & S3, M3) 
 040 8534952 

Ennen kilpailuja: Moona Halvari 0405607381 
kilpailuvastaava@oulunseudunkas.fi 

 
Kilpailupaikkana toimii OneMind Dogs Arena, joka sijaitsee Haukiputaalla, osoitteessa Teollisuustie 1 G-rakennus 
(suuren teollisuusalueen takana). Ajo-ohjeet viimeisellä sivulla. Hallin lämpötila on noin +15 astetta ja alustana on 
kumirouheella varustettu täystekonurmi. Kilpailuradan lisäksi hallissa ei ole lämmittelyesteitä. Lähtöalueella toi-
mii karsinat siten, että seuraavana lähtövuorossa oleva koira odottaa karsinassa. Myös maalissa on karsina, jossa 
koiran leikittäminen on sallittua. Hallissa on erilliset alueet koirien häkeille. 
 
3-luokan kisoihin saavat osallistua kiimaiset nartut ja nämä koirakot kisaavat normaalin lähtöjärjestyksen mukai-
sesti. Kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punai-
nen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Nartun kiimasta tulee ilmoit-
taa etukäteen. Merkkaamme lähtölistoihin kiimaiset nartut urosten omistajia helpottaaksemme. 
 
Kilpailujen aikataulut löytyvät seuraavalta sivulta. Emme aikaista aikatauluja.  Lähtölistat julkaistaan kotisivuilla 
www.oulunseudunkas.fi. Kisapäivänä ne löytyvät reaaliaikaisina areenalta. 
 
Ilmoittaudu saapuneeksi viimeistään puoli tuntia ennen rataantutustumisaikaa. Ota mukaan koirasi kilpailukirja, 
rekisteriote ja rokotustodistus. Myös maksukuitti, jollet ole lähettänyt sitä ilmoittautumisen yhteydessä. Ole val-
mis esittämään pyydettäessä kilpailulisenssi. Myös mahdolliset Smartum- setelit ja kisalahjakortit kerätään ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Saat myös numeroliivin, jonka tulee näkyä kisaamisen aikana. Saat kisakirjan takaisin 
numeroliiviä vastaan. Hukatusta tai rikkoutuneesta liivistä perimme 15 €. 
 
Jos koirasi kisaa ensimmäistä kertaa, tule ilmoittautumispisteelle 
aikataulussa merkittynä mittausaikana kisakirjan varmentamista varten. 
Kilpailukirjoja myydään hintaan 3€.  Voit myös ostaa koirallesi ruusukkeen 
tehdystä nollaradasta, sekin hintaan 3€ ilmoittautumispisteeltä. 
 
Kanttiinista löydät erilaisia suolaisia ja makeita kisaeväitä. 



 
Palkitsemme jokaisesta luokasta kolme parasta tuloksen tehnyttä koirakkoa. 
Mikäli 1- ja 2 luokan koirakko saa sertin, on ohjaajalla oikeus valita 
starttaako uudessa luokassa. Hän voi myös valita ilmaiskisan niistä 
kilpailuista jotka jäivät käymättä.  
Kolmosluokassa palkitsemme taitavimmat! Jokaisesta säkäluokasta 
palkitaan eniten nopeimpia nollatuloksia tehneet 14kg 
koiranruokasäkillä. Edellyttää kaikille kolmelle radalle osallistumista. 
Sponsorina www.touhonvalinta.fi 

 
AIKATAULUT 
 
Emme aikaista aikatauluja. Koirien mittaus ilmoittautumispisteellä sunnuntaina klo 9:30 ja 11:10 
 

SUNNUNTAI                                                                                         MAANANTAI 

 

1B hr 
MAXI 17 10:00 

Pirttikoski  3C 
MINI 31 9:00 Teileri 

MEDI 8 
10:30 

 

MEDI 30 10:00 

Pirttikoski 

MINI 16 

 3A 
MINI 36 11:05 

1A 
MAXI 26 11:35 

Pirttikoski 
(Kangas) 

 

MEDI 34 12:00 

MEDI 9 
12:20 

 3B 
MINI 35 13:10 

MINI 18 

 

MEDI 33 13:55 

1C 
MAXI 25 13:30 

 

PALKINNOT 14:40 

MEDI 8 
14:10 

 2B 
MAXI 9 

15:15 

Teileri 

MINI 15 

 

MEDI 8 

PALKINNOT 15:00 
 

MINI 10 

3C MAXI 39 15:20 Teileri (Kangas) 

 2A 

MAXI 15 

16:10 3A MAXI 40 16:45 Teileri (Kangas) 

 

MEDI 11 

3B hr MAXI 37 18:00 Teileri 

 

MINI 10 

PALKINNOT 19:00 
 2C 

MAXI 15 

17:15 

      

MEDI 8 

     
 

MINI 7 

      

PALKINNOT 18:15 
 
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 juok-
sun 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. Raili Karttunen, Hoikantie 9B 90500 Oulu. Todistuksen liitteeksi tilinumero ja maksun vastaanot-
tajan nimi. Huom! Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla. Lomakkeet löytyvät KAS ry:n kotisivuilta: 
http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut/ 

 
 
 

 
 

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


ARENAN SÄÄNNÖT 
 

Noudatathan sääntöjä. Näin voimme myös tulevaisuudessa järjestää kilpailuja hallissa. 

 Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan/merkkailla halliin. 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. 

 Koira on pidettävä aina kytkettynä. 

 Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty. 

 Koirien juotto nurmella kielletty. 

 Ruokailut mielellään vain kanttiinissa. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Koirakaveri arpoo 
kaikkien kilpailijoiden 
kesken 50€ arvoisen 

lahjakortin 
myymäläänsä.  

Arpoja jaetaan ilmoit-
tautumispisteessä. 


