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

agilitykilpailuihin 28.-29.10.2017. 
Kilpailujen ylituomarina toimii Tomas Berglund. 

 
Vastaavat koetoimitsijat 

Lauantaina Anna Nikkilä -  0408534952 
Sunnuntaina Sirkka Pyhtilä - 0408534952 

Kilpailukoordinaattori 

Moona Halvari - kilpailuvastaava@oulunseudunkas.fi 

Päivystävä eläinlääkäri 

Oulun Eläinklinikka, Kaakkuri 

LA: 085545850, SU: 0600309509 

Realiaikainen tulospalvelu 

http://tolleri.net/tulospalvelu/ 

 
Kilpailupaikkana toimii lämmin (+10-15c) OneMind 
Dogs Arena, joka sijaitsee Haukiputaalla osoitteessa 
Teollisuustie 1, G-rakennus. Kilpailukenttä on 
kumirouhetekonurmi. Halliin rajataan pieni 
lämmittelyalue lähtöpaikan läheisyyteen. Sisälle voi 
tuoda häkkejä. Toivomme ettei halliin tuoda 
turistikoiria. 
 
Ilmoittaudu saapuneeksi viimeistään puoli tuntia 
ennen rataantutustumisaikaa. Ota mukaan koirasi 
kilpailukirja, rekisteriote ja rokotustodistus. Ole 
valmis esittämään pyydettäessä kilpailulisenssi. 
Myös mahdolliset Smartum- setelit ja kisalahjakortit 
kerätään ilmoittautumisen 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 kisakirjan varmentamista 
varten lauantaina viimeistään klo. 13:30. 
Kilpailukirjoja myydään kisapaikalla hintaan 3€.  
 
3-luokan kisoihin saavat osallistua kiimaiset nartut ja 
nämä koirakot kisaavat normaalin lähtöjärjestyksen 
mukaisesti. Toivomme kuitenkin, että kiimasta 
ilmoitettaisiin etukäteen ja että ohjaajat huolehtivat 
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. 

 
 
Noudatathan OneMind Dogs Arenan sääntöjä: 

 
● 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. 

● Piikkareiden käyttö hallissa on kielletty.  

● Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle.  

● Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen 

kanttiinissa tai jossain muualla kuin nurmella. 

● Tupakointi sallittu ainoastaan ulkona sille 

varatulla paikalla.  

● Koirat on pidettävä kilpailuradan ulkopuolella 

aina kytkettynä. 

 

Kanttiinimme palvelee kisaajia kylmillä ja kuumilla 
juomilla, sekä purtavilla, Tarjolla on myös hedelmiä 
ja muuta syötävää. Varaathan mukaasi kolikoita. 
 
Palkitsemme jokaisesta luokasta kolme parasta 
tuloksen tehnyttä koirakkoa. Mikäli 1- ja 2 luokan 
koirakko saa sertin, eikä pääse/halua startata 
uudessa luokassaan, on ohjaaja oikeutettu saamaan 
ilmaiskisan kaikista niistä radoista jotka hänellä jäi 
käyttämättä. Ilmaiskisan voi hakea kisatoimistolta 
lähtöalueen virestä. 
 
Lähtölistat julkaistaan kotisivuillamme 
www.oulunseudunkas.fi. Kilpailupäivänä ne löytyvät 
lähtöalueelta ja ulko-ovelta. 

http://tolleri.net/tulospalvelu/
http://www.oulunseudunkas.fi/


Ohessa on kisojen arvioitu aikataulu. Voimme aikaistaa aikatauluja enintään puoli tuntia. 
Poikkeuksena 1Amini ja 2Amini, joita ei aikaisteta.  
 

 
 
 
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. Raili Karttunen, 
Hoikantie 9B 90500 Oulu. Todistuksen liitteeksi 
tilinumero ja maksun vastaanottajan nimi. Huom! 
Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla.  
Lomakkeet löytyvät KAS ry:n kotisivuilta: 
http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut 
 
 
 
 
 

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. ---> 
 

http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut/
https://docs.google.com/document/d/1Xvql4B8sXx4YtryHqU9lY94bTckiKJFxoXiFnE4kzjY/edit?usp=sharing


 
 


