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TERVETULOA HÄMEENLINNAAN 

 

Kiitos ilmoittautumisestasi JSP-SM 2022-tapahtumaan! Viikonlopun aikana tuomareinamme 
toimivat Vendula Hausnerová, Slovakia, ja Suomesta Marja Lahikainen, Reetta Pirttikoski ja 
Marko Mäkelä.  Ylituomarina toimii Kari Jalonen. 
 
Perjantain etkokisoissa Mona Liljegren laatii 1-luokkien radat ja harjoitusarvostelee ne 
Marja Lahikaisen valvomana.  Einari Pekkala laatii 2-luokkien radat harjoitusarvostelee ne 
Reetta Pirttikosken valvonnassa. 
 

Vastaavan koetoimitsijan pestiä hoitavat Mona Liljegren p. 040 541 1979 ja 
Päivi Remula p. +358 40 9012 056.  
 

Ennen kilpailua 

Tarkista ilmoittautumistietosi. Jos havaitset tiedoissa virheitä, joudut jäämään kisasta pois tai 
sinulla on oikeus kilpailla eri tasoluokassa, ilmoita asiasta mahdollisimman pian  
sähköpostilla agility.jankk (at) gmail.com tai WhatsApilla p. +358409012056 Päivi Remula  
torstaista klo 12:00 jälkeen ilmoitukset vain WA-viestillä. Mikäli olet kilpaillut koirasi kanssa 
aikaisemmin ylemmässä tasoluokassa ja haluat nyt osallistua alempaan tasoluokkaan, 
osallistumisesta pitää olla SAGI:n myöntämä lupa. Kilpailuoikeus tulee voida osoittaa 
kisajärjestäjälle. 

Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira/ohjaaja sairastuu/ 
loukkaantuu. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärin/fysioterapeutin tmv. 
todistus. Kisamaksupalautuksista joudumme vähentämään pankkikuluja 2 euroa. Kisamaksujen 
palautuspyynnöt viimeistään 26.6.2022 palautuslomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme 
osoitteesta: https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/ 

Jos osallistut kilpailuun kiimassa olevan nartun kanssa, tulee nartulla käyttää juoksusuojaa 
kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Ilmoita 
juoksusta sisäänheittäjälle. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta 
on järjestäjän puolesta.  

Tapahtumapaikalla mitataan ainoastaan ennalta ilmoittautuneet koirakot.  Mittaukseen 
ennakkoon ilmoittautuneille lähetetään ohjeet sähköpostilla. 

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. 

 

Aikataulut, lähtölistat ja kilpailijakirje sekä aluekartta löytyvät tapahtuman 
nettisivuilta  
https://agiarvokisat.com/jsp-sm/jsp-sm-kilpailijoille/ 
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Päivitämme lähtölistoja kisapäivän aikana ja ajan tasalla olevat listat on nähtävänä 
http://tolleri.net/tulospalvelu/  kun kaikki luokassa kilpailevat ovat ilmoittautuneet ja 
mahdolliset muutokset tallennettu tuloslaskentajärjestelmään.  Samasta osoitteesta näet 
myös tulokset. 

 

Kilpailuissa noudatettavat erityisohjeet  

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla 
vastuullaan. Suomen Kennelliitto, Suomen agilityliitto, Janakkalan koirakerho ry, kokeen, kilpailun 
tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-
altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.  

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.  

Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin ajankohtainen koronatiedote 
https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/ 
 
Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt  

• Älä saavu kilpailupaikalle, mikäli sinulla on pienintäkin sairauden oiretta. 

• Emme käsittele kilpailupaikalla käteistä rahaa.  Maksut vain pankkikortilla tai 
mobilepaylla, JANKK agility 41189 kirjoita maksun aihe viestiin 

  

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla  

Ilmoittautumispiste on Säästöpankki Areenan pysäköintialueen puoleisessa päädyssä 
eteisaulassa.  

PERJANTAI 

Ilmoittautumispiste avataan noin 45 min ennen ensimmäistä rataantutustumista.  

Ota kilpailunumeroasi osoittava post-it-tarra paperista ja liimaa numerolappu kilpailukirjaasi, 
sille sivulle, johon kirjoitetaan tulokset. 
 
Jätä kirja sille varattuun laatikkoon numerojärjestykseen, siten että 
numero näkyy kun kirja on suljettuna. 

Ota numeroasi osoittava numeroliivi.  Mikäli ohjaat useampia koiria, tulee 
näkyvissä olla vain kulloinkin radalla vuorossa oleva kilpailunumero 
 
Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua 
rataantutumisaikaa.  

Ilmoita mikäli ET PÄÄSE kisapäivänä paikalle, etkä ole asiasta ennakkoon ilmoittanut. 
Ilmoitukset kisapäivien aikana WhatsApilla p.  040 541 1979 Mona Liljegren 
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Mikäli maksat startteja kisalahjakorteilla, liikuntaseteleillä tmv. kirjaa nimesi jokaiseen 
lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen ja laita kortit niille varattuun laatikkoon 
ilmoittautumispisteeseen. 

 

LAUANTAIN JA SUNNUNTAIN ILMOITTAUTUMINEN 

Avataan perjantai-iltana n. klo 17.30. Lauantaina ja sunnuntaina ilmoittautumispiste 
avataan n. klo 8.15. 

Rokotukset tarkistetaan pistokokein 

Mikäli kisaat ensimmäistä kertaa 2- tai 3-luokassa, laittaisitko erillisen tiedon 
kisakirjasi väliin, jotta huomaamme jättää välin uuden tuloksen kirjoittamista 
varten kisakirjaan 

Mikäli saat 1- tai 2-luokassa OIVA-tuloksen, ilmoitathan 
tuloslaskentapisteeseen, mikäli haluat vaihtaa luokkaa jäljellä oleviin kisoihin. 

Palkintojenjako 

Aikataulussa mainittuina aikoina 

Kilpailupaikka 

Kilpailupaikan osoite on 
Säästöpankki Areena, Härkätie 17, Hämeenlinna  

 
Kilpailupaikalla Riikan puffa estää nääntymisen.  Kiinteistön vesi on juomakelpoista 
vesijohtovettä. 
 
Koirien jätökset tulee kerätä kaikkialta ja pudottaa roskakoriin/-säkkiin. 

Toivomme, että hallissa käytetään eri kenkiä kuin ulkona. Näin matto säilyy puhtaampana.  

 

Toivotamme Sinulle ja Koirallesi mukavaa kisaviikonloppua! 

Janakkalan Koirakerho ry – JANKK 
 


