
 
 

Kiitos ilmoittautumisestasi Oulun Seudun Kennel- ja 
Agilityseura KAS ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 
20.-22.4.2019. Kilpailujen ylituomarina toimii Jessi 

Landen, ja avustavana tuomarina Rauno Virta. 
 

Vastaavat koetoimitsijat 
Puhelin: 0417200728 

Lotta Fordell /Anna Nikkilä (1lk) / Piiu Hassinen (su 3lk) 
Kilpailukoordinaattori 

Moona Halvari - kilpailuvastaava@oulunseudunkas.fi 

Realiaikainen tulospalvelu 

http://tolleri.net/tulospalvelu/ 

Facebook tapahtuma 

KAS pääsiäiskisat 
Ajo-ohje 

 
Perinteeksi muodostuneet pääsiäiskisat ovat nyt samalla 
myös KAS ry:n seuranmestaruuskilpailut. Mikäli ohjaaja 
kilpailee KAS:n lisenssillä ja on ilmoittautunut B-radalle, 
hän osallistuu automaattisesti kilpailemaan 
seuranmestaruudesta 2019. 
 
Lauantaina kilpailupäivä aloitetaan virallisella Gamblers 
aloittelevat -kilpailulla. Ilmoittautuminen kilpailuun on 
avoinna lauantaihin klo 12:30 saakka. Startin hinta 12,- 
käteisellä tai kortilla. Kilpailukirjaa ei vaadita. 
 
Kilpailupaikkana toimii lämmin (+10-15c) OneMind Dogs 
Arena, joka sijaitsee Haukiputaalla osoitteessa 
Teollisuustie 1, G-rakennus. Kilpailukentän pohja on 
kumirouhetekonurmi. Halliin rajataan pieni 
lämmittelyalue lähtöpaikan läheisyyteen. Sisälle voi tuoda 
häkkejä, mutta ainoastaan niille merkityille paikoille. 
Toivomme ettei halliin tuoda turistikoiria tilanpuutteen 
vuoksi. 
 
Jos koirasi kisaa ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu 
etukäteen kilpailukoordinaattorille mailitse. Saavu 
kisapaikalle viimeistään klo 13:45 ja täytä 
mittauspöytäkirja, mikäli koiraasi ei ole vielä mitattu. 
Kilpailukirjoja myydään kisapaikalla hintaan 3€.  
 

Ilmoittaudu saapuneeksi viimeistään puoli tuntia ennen 
rataantutustumisaikaa. Ota mukaan koirasi kilpailukirja, 
rekisteriote, rokotustodistus ja mittaustodistus (xs, sl). Ole 
valmis esittämään pyydettäessä kilpailulisenssi. Myös 
mahdolliset erikoismaksuvälineet kerätään 
ilmoittautumisen yhteydessä. Saat myös numeroliivin, 
jonka tulee näkyä kisaamisen aikana. Saat kisakirjan 
takaisin numeroliiviä vastaan. Hukatusta tai 
rikkoutuneesta liivistä perimme 15,-. 
 
Kisoihin saavat osallistua kiimaiset nartut, ja nämä 
koirakot kisaavat normaalin lähtöjärjestyksen mukaisesti. 
Toivomme kuitenkin, että kiimasta ilmoitettaisiin 
etukäteen ja että ohjaajat huolehtivat oman maton 
lähtöalueelle. Kiimassa olevan nartun tulee käyttää 
juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee 
sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja 
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi jo lähtökarsinassa. 
 
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 kaikkina päivinä. Varaathan 
mukaasi kolikoita, mutta meillä käy myös pankkikortti. 
 
Palkitsemme jokaisesta luokasta kolme parasta tuloksen 
tehnyttä koirakkoa heti jokaisen radan päätytyyä. Lisäksi 
jokainen 0-tuloksen tehnyt saa noutaa itselleen 
pääsiäismunan palkintopöydältä! 
 
Mikäli koirakko nousee kilpailupäivinä uuteen 
tasoluokkaan, eikä pääse/halua startata uudessa 
luokassaan, on ohjaaja oikeutettu saamaan ilmaiskisa 
kaikista niistä starteista jotka hänellä jäi käyttämättä.  
 
 

 

http://tolleri.net/tulospalvelu/
https://www.facebook.com/events/365411974214732/
https://docs.google.com/document/d/1Xvql4B8sXx4YtryHqU9lY94bTckiKJFxoXiFnE4kzjY/edit?usp=sharing


 
Ohessa on kisojen arvioitu aikataulu. Voimme aikaistaa aikatauluja enintään 15 minuuttia. Poikkeuksena 1A, jota ei 
aikaisteta. 
Lähtölistat julkaistaan kotisivuillamme www.oulunseudunkas.fi. Kilpailupäivänä ne löytyvät lähtöalueelta ja ulko-ovelta, 
mutta kuuntelethan kuulutuksia mahdollisten muutosten varalta. 
 
 

 
 
 

 
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 lähetetään mailitse PDF-muodossa 
rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi, tai postitse os. Paula 
Vesteri, Herralantie 2 F 5, 90420 Oulu. Todistuksen 
liitteeksi tilinumero ja maksun vastaanottajan nimi. 
Huom! Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla, ja 
maksupalautuksissa perimme 2 euroa käsittelykuluja. 
Lomakkeet löytyvät KAS ry:n kotisivuilta: 
http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut 

https://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut/agility-tulevat-kilpailut/
mailto:rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi

