
 

 

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

agilitykilpailuihin 17.-19.7.2020! Kilpailujen ylituomarina toimii Anders Virtanen, ja avustavina 
tuomareina Rauno Virta sekä Eeva-Liisa Pohjanen. 

 
Lauantaina ratkotaan australianpaimenkoirien rotumestaruus. Lisäksi tapahtuma 

huipentuu sunnuntaina järjestettävään epäviralliseen finaaliin, jossa ratkotaan avoin 
suomen mestaruus! Mestaruuksia jaetaan myös junioriohjaajille. 

Finnish Open säännöt löytyvät täältä. 
 
Vastaavat koetoimitsijat 
Moona Halvari - 0405607381 
Lotta Fordell - 0404808028 
Kilpailukoordinaattori 
kilpailuvastaava@oulunseudunkas.fi 

Tulokset - tolleri.net 

Facebook tapahtuma - Finnish Open 2020 

Lähtölistat - reaaliaikaisena tollerissa ja kilpailupaikalla 

Aikataulu - voimme aikaistaa aikatauluja enintään 15 minuuttia. 

 

Kilpailupaikka: (Esittelyvideo) Virpiniemen liikuntaopiston jalkapallokenttä (kumirouhetekonurmi). Kentän 

vieressä oleva liikuntahalli on käytössämme mm. koirien häkeille. Hallissa on myös wc:t, suihkut, infopiste ja 

kanttiini. Kisapaikan sijainti on aivan meren rannalla. Kilpailukentän koko 30x45m. 

 Halliin ei saa pystyttää päivätelttoja. Ne saa pystyttää ulos vain erillisellä luvalla. Lisätietoja 

kilpailukoordinaattorilta. 

Osoite: Virpiniemen Liikuntaopisto. Virpiniementie 525, 90810 Oulu. 

Pysäköinti aluekartan osoittamalla tavalla. Parkkeeraathan mahdollisimman tiiviisti. Matkalikuautot voivat 

pysäköidä opiston pääoven läheisyyteen. Sähkötolppia ei voi varata etukäteen, ja leiriytyminen on kielletty. 

 

Kilpailuissa noudatetaan korona-ajan erikoisjärjestelyjä. Tämän kirjeen liitteenä on ohje 

erityisjärjestelyistä, luethan sen huolella. Kisoihin EI TULE osallistua, jos itsellä tai perheenjäsenellä on 

koronavirukseen viittaavia oireita. 

 

HUOM! Kilpailijoilla, joiden koira on mitattu ennen 1.7.2019 tulee olla kilpailukirja, joka koostuu kilpailukirjasta + 

voimassaolevasta mittaustodistuksesta. 1.7.2019 alkaen ei erillisiä mittaustodistuksia anneta, vaan 

mittaustulokset merkitään suoraan kilpailukirjaan. 

 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja 

sekä ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2). Kilpailussa tulee noudattaa voimassa 

olevia antidopingsääntöjä. Tarkistamme rokotustodistukset pistokokein. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1tRinj2u_LX6Ds_PmKm1iaB3hSM6XgU6B6btjO-WdD9k/edit?usp=sharing
http://tolleri.net/tulospalvelu/
http://tolleri.net/tulospalvelu/
https://www.facebook.com/events/502393277210525
https://www.facebook.com/events/502393277210525
https://www.facebook.com/events/502393277210525
http://www.oulunseudunkas.fi/wp-content/uploads/2020/07/Finnish-Open-2020-l%C3%A4ht%C3%B6lista.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGyCoOBEtrWKV-usId4yZir4KELrO9hWfhv5ta2L-8U/edit#gid=1029592628
https://youtu.be/Y9PnHjcf22Y


 

 

 

Luokkanousut: Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta 3-8 nollatuloksella. Mikäli tiedät, milloin haluat 

siirtyä ylempään luokkaan, niin laita siitä tieto kilpailukirjan väliin vaikka pienen lapun muodossa. 

 

Juoksuisen nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen 

nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuiset nartut starttaavat 

kilpailunumeronsa mukaisilla paikoilla. Vastaava koetoimitsija huolehtii maton lähtöalueelle. Seura voi lainata 

mattoa, mutta voit ottaa myös oman mukaan. 

 

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista, luokkanoususta tai poisjäännistä mahdollisimman pian 

vastaavalle koetoimitsijalle. Jos et voi osallistua kilpailuihimme koirasi juoksun, sairauden tai loukkaantumisen 

vuoksi, niin toimita juoksu- tai lääkärintodistus PDF-muodossa, sekä tilinumerosi sähköpostilla 

rahastonhoitaja@oulunseudunkas.fi 24.7.2020 mennessä. Huom! Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla, ja 

maksun palautuksissa perimme 3 euroa käsittelykuluja. Lomakkeet löytyvät KAS ry:n kotisivuilta: 

http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut 

Juoksu- ja kennelyskätapauksissa riittää kahden todistajan allekirjoittama todistus. Jos perheen koirilla on ollut 

yskää, tulee perheen kaikkien koirien noudattaa kahden viikon varoaikaa ennen kilpailuihin osallistumista. Myös 

http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut


 

koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen 

osallistujan ilmoittautumismaksu palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus. 

 

Kanttiinimme palvelee kaikkina päivinä sisätiloissa. Kaikki myydään mukaan otettavaksi. Tarjolla on hedelmiä, 
leivonnaisia ja lämpimiä voileipiä sekä kylmää ja kuumaa juotavaa. Meillä käy pankkikortti, ja toivomme sen olevan 
ensisijainen maksuväline. 
 

 

Perjantai päivällinen noin kello 18.00 alkaen 
lasagnea 12€/hlö 

Lauantai lounas 11.00-15.00 
hedelmäinen kanakastike ja riisiä 10,80€/hlö 

Sunnuntai 11.30-15.00 
lihamureketta ja perunoita 10,80 €/hlö 

Sisältää salaatin, leivän, ruokajuomat ja kahvin. 
 Sitovat ennakkotilaukset sähköpostilla syke@virpiniemensyke.fi 16.7. mennessä. 

maksun voi suorittaa paikan päällä. Ennakkotilaukseen myös seuraavat tiedot: Nimi, osoite, ja 
sähköpostiosoite. Laskuttaessa peritään laskutuskulu 6,20 €/lasku. 
Seuraa www.virpiniemensyke.fi aukioloaikoja. Keskiviikkona ne päivitetään tapahtumaan sopiviksi, sillä Syke 
tarjoaa myös muita herkkuja kisaajien iloksi!  
 
Noudatathan seuraavia kilpailualueen sääntöjä: 
 
● Koirien ei saa antaa tehdä tarpeitaan/merkkailla keinonurmelle. Jos vahinko tapahtuu, niin merkitse paikka ja 

ilmoita siivoustarpeesta välittömästi jollekin kilpailun toimihenkilöistä. 

● Älä anna koirasi merkkailla myöskään ulkona rakennusten seinille, oven pieliin tai naapurikiinteistöjen 

piha-alueille. 

● Koirien kakat on kerättävä kaikkialta. 

● Tupakointi sallittu ainoastaan ulkona sille varatulla paikalla, joka sijaitsee opiston pääoven läheisyydessä. 

● Koirat on pidettävä kilpailuradan ulkopuolella aina kytkettynä. 

● Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle. 

● Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen nurmialueella on kielletty.  

 

Tapahtumassa noudatettava erityisohje korona-aikana 
 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 

Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Oulun Seudun KAS ry, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari 

eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä 

aiheutuvista vahingoista. Tapahtumassa noudatetaan Suomen Kennelliiton ja Aluehallintoviraston antamia korona 

ohjeita. Lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.virpiniemensyke.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dx0DgF97ZOA_OpA-N05-YTDD1mHIEjG7fiTBO54PPgp7M6mT-4l2YLRs&h=AT3oifLk1eF7YOvJAgr9B7zXfIVBsiDmQlB6sbX-8FXU9kvdK4aRddAV6rP7MVBN1dm4XmgchvGT3tQELcZHucb4-S_HTTZ2uHg-lBS4E0Z4Ofyed1jwIeK8eUGhB8F38J5H&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.virpiniemensyke.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dx0DgF97ZOA_OpA-N05-YTDD1mHIEjG7fiTBO54PPgp7M6mT-4l2YLRs&h=AT3oifLk1eF7YOvJAgr9B7zXfIVBsiDmQlB6sbX-8FXU9kvdK4aRddAV6rP7MVBN1dm4XmgchvGT3tQELcZHucb4-S_HTTZ2uHg-lBS4E0Z4Ofyed1jwIeK8eUGhB8F38J5H&__tn__=-UK*F


 

Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla 

oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö. 

 

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt 
● Toivomme että tapahtumaan osallistuvat vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt. Toivomme, 

että saavut kisapaikalle vain hieman ennen oman luokkasi alkua ja poistut kisapaikalta oman luokan 

päätyttyä. 

● Pyri välttämään turhaa oleskelua sisätiloissa.  

● Kilpailualueella on saatavilla useissa paikoissa käsihuuhdetta ja kertakäyttöhanskoja. 

Käsienpesumahdollisuus on wc:n yhteydessä (ks. alueen kartta) 

● Anna vessasta ja oviaukosta poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. 

● Ota muut kisaajat ja toimitsijat huomioon kisa- ja parkkialueella ja pidä turvavälit. 

● Kanttiinista syötävät myydään vain mukaan otettaviksi. 

● Koirien häkit tulee liikuntahallissa sijoittaa vähintään metrin etäisyydelle toisistaan, ja niille osoitettuja 

paikkamerkintöjä tulee noudattaa. Paikkoja on rajoitetusti. 

● Ota mukaan oma vesipullo, jotta saadaan minimoitua liikkuminen wc-tiloissa. 

● Kilpailun järjestäjä huolehtii kosketuspintojen siivouksesta säännöllisin väliajoin koko tapahtuman ajan. 

 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen kisapaikalla tapahtuu omatoimisesti liikuntasalissa. 

Liikuntasalin ovet avataan perjantaina klo 15:30, lauantaina klo 9:30 ja sunnuntaina klo 8:00. 

1. Jätä kilpailukirja omalle luokalle varattuun koriin. 

2. Tarkista lähtöistasta oma kilpailunumerosi, ja ota sitä vastaava numeroliivi. 

Lähtölistaan on merkattu ne koirakot, joiden numeroliivi annetaan infopisteeltä. (esim. lahjakortit tai 

rokotusten tarkastuksen vuoksi). Hukatusta tai rikkoutuneesta liivistä perimme 15 euroa. 

Junioriohjaajat (syntynyt 2002 tai sen jälkeen) ilmoittautuvat myös infopisteellä, jotta tiedämme ketkä osallistuvat 

kilpailemaan junioreiden avoimesta suomen mestaruudesta. 

Juoksuisesta nartusta tulee myös ilmoittaa infopisteelle. 

HUOM! Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittautua saapuneeksi! 

Jos jäät pois jostakin startista, ilmoita siitä vastaavalle koetoimitsijalle (Lotta tai Moona) tekstiviestillä tai 

WhatsApp sovelluksella. Myös finaalista poisjäänti tulee ilmoittaa. 

 

Koirien mittaus  
Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille lähetetään oma mittausaikataulu. Tulethan paikalle omaa mittausaikaasi 

noudattaen. Mittaukseen tulevat koirat odottavat mittaukseen kutsumista opiston pääoven ulkopuolella. 

Ensimmäiseen mittaukseen tulevan koiran mittausmaksu (10e) tulee olla maksettuna tilille etukäteen.  Täytä 

kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot ennen mittaukseen tulemista. Kilpailukirjoja on 

myynnissä infopisteellä. Kilpailukirjan hinta on 4e ja sen voi maksaa kortilla tai käteisellä. Mittaavalle tuomarille on 

varattu käyttöön hengityssuojain. Myös koiran ohjaajan suositellaan käyttävän kasvosuojaa. Toimi 

tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan, ja muista turvavälit! 

 
 
 



 

Rataantutustuminen ja kilpailusuoritus 
● Rataantutustuminen järjestetään tarvittaessa useammassa ryhmässä (max 30 henkilöä/ryhmä). 

Katso rataantutustumisen arvioidut kellonajat ja ryhmät aikataulusta. 

● Tuomarinpuhuttelua ei järjestetä. 

● Rataantutustumisen odottelu tapahtuu lähtöhypyn puoleisella sivulla. 

● Rataantutustumisen päätyttyä ryhmä poistuu maalihypyn puoleiselta sivulta. 

● Kaksi valmistautuvaa koirakkoa odottavat lähtövuoroa omissa lähtökarsinoissa. 

● HUOM! Karsinassa ei saa antaa koiralle nameja. 

● Maaliin tullut koirakko poistuu palkkausalueelta mahdollisimman nopeasti. 

 

Palkintojenjako ja kisakirjojen luovutus. 
Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Ainoastaan Finaalin palkintojenjako pidetään. Kilpailujen tulokset 

julkistetaan kuuluttamalla ja tuloslista tuodaan opiston seinälle. Sijoille 1.-3. sijoittuneet koirakot voivat hakea 

palkinnon infopisteeltä. Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kilpailukirjat tuodaan takaisin liikuntasalin koreihin 

mahdollisimman pian luokan päätyttyä. Toivomme ettei kirjojen perään kysellä toimistosta. 

 

 

 

 


