
Yksittäisten ratojen palkintojenjakoa ei järjestetä vaan palkinnot voi noutaa 
tulosten vahvistamisen jälkeen palkintopöydältä. Jokaisen säkäluokan jälkeen 
jaetaan palkinto tämän karsintaviikonlopun voittajalle eli ensimmäisille European 
Open -edustusjoukkueen jäsenille.

Kisat järjestetään Ojanko Areenalla (Pitkäsuonkuja 6, 01230 Vantaa). Arvostelevina 
tuomareina toimivat Jessi Landen ja Vittorio Papavero. Avustavina tuomareina 
toimivat Ville Liukka ja Marko Kivihalme. Johtavana ylituomarina toimii Markku 
Kaukinen. Tuomarijako selviää aikataulusta:

Otsikon kuva: Koirakuvat.fi

https://fb.me/e/3nLzOtu0E
https://www.youtube.com/@Agilityliitto/streams
https://www.instagram.com/agilityliitto/


MUUTAMIA OHJEITA KISAPAIKALLE:

Parkkipaikkoja on kohtuullisesti joten pysäköi tiiviisti. Pysäköintialueen kuva on kilpailukirjeen 
lopussa. Asuntoautoilla ja isoilla pakettiautoilla ei saa ajaa aivan hallin edessä olevalle 
parkkipaikalle.

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai -nastat. 

Puhelimien kuuluvuus on hallissa sisällä heikkoa. Sosiaalitilat ja kanttiinitilat ovat kisaajien 
käytössä. Kanttiinista saa ostaa lämmintä ruokaa, makeita ja suolaisia herkkuja, pullaa ja leipää 
ynnä muuta. Erikoisruokavalioita on yritetty ottaa huomioon varsin kattavasti. Maksuvälineenä käy 
käteinen, kortti ja Mobilepay.

Hallissa on erillinen häkkialue, jonne voi tuoda koirien häkkejä. Kilpailukentän reunoille häkkejä ei 
saa tuoda.

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

Maajoukkuiden karsintakilpailuissa on käytössä 15 sekunnin sääntö lähtötilanteissa. Ensimmäisen 
esteen edessä seisoo ratahenkilö niin pitkään kunnes tuomari antaa kilpailijalle lähtöluvan. 
Tuomarin antamasta lähtöluvasta on 15 sekuntia aikaa lähteä radalle. Jos kilpailija ei lähde radalle 
tuossa ajassa, suoritusaika lähtee käyntiin, kun 15 sekuntia on kulunut lähtöluvasta.

Lähtökarsinoihin ja itse lähtöalueelle voi ottaa mukanaan hihnan, jota voi käyttää leluna tai jossa 
on kiinni lelu. Sekä odottaessa että lähdössä koiraa saa leikittää hihnalla / hihnassa olevalla lelulla. 
Lelusta ei saa päästä ääniä. 

Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta. Tupakointi on sallittua sille varatulla paikalla.



YLEISIÄ OHJEITA KISOIHIN SAAPUVILLE:

Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. 

Kisoissa on omatoimi-ilmoittautuminen. Tarkista numerosi pöydällä olevista 
listoista ja ota numeroliivi.

Kaikki kisakirjat kerätään. Ota pöydältä numerosi mukainen post-it-lappu ja laita se 
kisakirjan väliin ja oman säkäluokkasi mukaiseen laatikkoon.

Viikonlopun lähtölistat ja aikataulut löydät SAGIn arvokisasivuilta osoitteesta 
agiarvokisat.com/maajoukkuekarsinnat.

Poisjäännit ilmoitetaan sähköpostilla riikka.karinen@agilityliitto.fi perjantaihin 
24.2.2023 asti. Lauantaina 25.2.2023 ja siitä eteenpäin poissaoloilmoitukset VKT 
Riikka Kariselle 0452598021 (tekstiviestillä riittää). Kisamaksun palautukseen 
oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen riikka.karinen@agilityliitto.fi 
viimeistään 6.3.2023.

AJO-OHJEET:

Osoite: Pitkäsuonkuja 6, 01230 Vantaa

Jos tulet Turun, Hämeenlinnan, Porin, Tuusulan tai Lahden suunnasta, käänny 
Kehä 3:lle itään päin. Kehä 3:lla valitse liittymä 52 "Länsimäki/Vaarala" ja aja siitä 
liikenneympyrän kautta Pitkäsuonkujalle, siinä myös viitta "Ojangon 
Koiraurheilukeskus". 

Mikäli tulet Porvoon suunnasta, käänny liittymästä 53: Kehä III/E18 länteen päin: 
Turku/Lentokenttä. Heti loiva oikea risteyksestä rampille ja siitä liikenneympyrän 
kautta Pitkäsuonkujalle, siinä myös viitta "Ojangon Koiraurheilukeskus".

Katso kuva seuraavalta sivulta.

https://agiarvokisat.com/maajoukkuekarsinnat/


PYSÄKÖINTI:

AJO-OHJEET:


