
Kiitos ilmoittautumisestasi Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n
järjestämiin agilitykilpailuihin! Kilpailujen ylituomarina toimii Kari Jalonen,.

KAS ry:tä edustavien kesken kilpaillaan seuramestaruudesta. Kilpailu
käydään B-radalla jokaisessa taso- ja säkäluokassa. Voittajat palkitaan!

Kilpailut järjestetään mahdollisimman koronaturvallisesti, joten yksilön
vastuu on ensisijaisen tärkeää, jotta tartunnoilta voidaan välttyä. Luethan
kilpailijoille laaditun korona- ja toimintaohjeen ennen kuin saavut
kilpailupaikalle.

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.

 
P   äsiäisen
agilitykilpailutä

Moona Halvari
0405607381

1lk ja 2lk
 

Lotta Fordell
0404808028

3lk

VASTAAVAT

KOETOIMITS IJAT

3.-4.4.2021

TERVETULOA!

PÄIVYSTÄVÄ

ELÄINLÄÄKÄRI

Pohjois-Suomen
Eläinsairaala
0201750170

Teollisuustie 1,
G-rakennus. Haukipudas

Korona- ja toimintaohje
kilpailijoille

Klikkaa kuvakkeita!

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.

LUOKKANOUSUT

JUOKSUISET NARTUT

Juoksusuojaa tulee käyttää 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,
joten ilmoitathan VKT numeroon juoksusta. Seura voi lainata mattoa, mutta
voit ottaa myös oman mukaan.

https://goo.gl/maps/LYcidsxZk9Un332Q9
https://evidensia.fi/elainlaakariasema/pohjois-suomen-elainsairaala/
https://evidensia.fi/elainlaakariasema/pohjois-suomen-elainsairaala/
https://evidensia.fi/elainlaakariasema/pohjois-suomen-elainsairaala/
https://evidensia.fi/elainlaakariasema/pohjois-suomen-elainsairaala/
https://goo.gl/maps/LYcidsxZk9Un332Q9
https://goo.gl/maps/LYcidsxZk9Un332Q9
https://www.oulunseudunkas.fi/wp-content/uploads/2021/03/Korona-ja-toiminta-ohjeistus-kilpailijoille.pdf
https://www.oulunseudunkas.fi/wp-content/uploads/2021/03/Korona-ja-toiminta-ohjeistus-kilpailijoille.pdf


KILPAILUPAIKALLA EI OLE
ILMOITTAUTUMISPISTETTÄ

Livestream
Oulun Seudun KAS ry

Klikkaa kuvakkeita!

@oulunseudunkas
#pääsiäiskisat

RATAPIIRROKSET
KAS pääsiäisen agilitykisat

TULOSPALVELU
Lähtölistat

RATAANTUTUSTUMIS-
RYHMÄT

AIKATAULU

Lahjakortit ja liikuntasetelit pudotetaan pääoven luona olevaan laatikkoon
kilpailijan nimellä. Palauttamattomat lahjakortit ja setelit laskutetaan
laskutuslisän kera. Numeroliivin voi noutaa samalla kun menee
ensimmäiseen tutustumiseen, ja palautus samalla kun poistuu viimeisestä
startista. Numeroliivi ei ole pakollinen.
Kilpailukirjaa tarvitset vain nollatuloksen saatuasi. Toimita kisakirja eteisen
IN koriin, ja nouda kilpailun päätyttyä OUT korista.

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 17.4.2021
mennessä. Huom! Todistuksia ei oteta vastaan kilpailupaikalla. 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
koiran ohjaajan tai hänen perheenjäsenensä koronavirukseen viittaavien
oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan ilmoittautumismaksu
palautetaan ja tähän riittää kilpailijan oma ilmoitus. Maksujen
palautuksissa perimme 3 euroa käsittelykuluja.

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 tai oven pieliin.
Koirien kakat on kerättävä kaikkialta.
Ethän tupakoi oven läheisyydessä.
Koirat on pidettävä aina kytkettynä.
Älä tuo koirien vesikuppeja nurmelle.
Ruokailu ja virvokkeiden nauttiminen nurmialueella on
kielletty. 
Koirien häkkejä ei saa tuoda sisään (poikkeuksena
toimitsijat).

NOUDATATHAN KILPAILUALUEEN
SÄÄNTÖJÄ

https://www.youtube.com/channel/UCAPqg_lQ3DUfIS7nV_zD5gg
https://www.instagram.com/oulunseudunkas/?hl=fi
https://www.facebook.com/events/664436944434709
http://tolleri.net/tulospalvelu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OzFFaAC-tw6QjwvGsh_8avV0vCo41eYfgF3vegzvdyQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCAPqg_lQ3DUfIS7nV_zD5gg
https://www.instagram.com/oulunseudunkas/?hl=fi
https://www.instagram.com/oulunseudunkas/?hl=fi
http://tolleri.net/tulospalvelu/
http://tolleri.net/tulospalvelu/
https://www.oulunseudunkas.fi/wp-content/uploads/2021/04/Tutustumisryhmat.pdf
https://www.oulunseudunkas.fi/wp-content/uploads/2021/04/Tutustumisryhmat.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OzFFaAC-tw6QjwvGsh_8avV0vCo41eYfgF3vegzvdyQ/edit?usp=sharing
http://www.oulunseudunkas.fi/kilpailut


KOIRIEN MITTAUS
Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille lähetetään oma mittausaikataulu. Tulethan paikalle omaa
mittausaikaasi noudattaen. Mittaukseen tulevat koirat odottavat mittaukseen kutsumista
rataantutustumisalueella. 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 toimistossa. Kilpailukirjan hinta on 4e ja sen voi maksaa
käteisellä tai mobilepaylla. Mittaavalle tuomarille on varattu käyttöön hengityssuojain. Myös koiran ohjaajan
tulee käyttää kasvosuojaa. Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan, ja muista turvavälit!

Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan kuuluttamalla ja tuloslista
tuodaan pääoven seinälle. Sijoille 1.-3. sijoittuneet koirakot voivat hakea palkinnon nimellä eteiskäytävältä.
Kaikki nollatuloksen tehneet voivat myös noutaa palkintopöydältä pääsiäismunan!
Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kilpailukirjat tuodaan takaisin eteisen OUT-koriin mahdollisimman pian
luokan päätyttyä. Toivomme ettei kirjojen perään kysellä toimistosta.

PALKINTOJEN JAKO JA KISAKIRJOJEN LUOVUTUS

Nouse 4-tieltä Haukiputaan rampista (liittymä nro 15) ja aja Haukiputaalle päin 3 km. Käänny
liikenneympyrästä oikealle Ukonkaivokseen. Aja 1,6 km ja käänny oikealle Teollisuustielle.
Noin 300 metrin jälkeen tulee Y-risteys. Kaarra oikealle ja jatka tietä eteenpäin (älä siis aja
läpi portista). Käänny seuraavasta risteyksestä vasemmalle. OneMind Dogs Arena sijaitsee
tien vasemmalla puolella olevassa suuressa teollisuusrakennuksessa. Parkkipaikat löytyvät
tien päästä.

AJO-OHJE JA TAPAHTUMAPAIKKA


