
Tervetuloa
Turun Seudun Agilityurheilijoiden
järjestämiin agilityn Suomen
hallimestaruuskisoihin
25.-26.3.2023!

Kilpailupaikka
Kilpailut järjestetään sisällä, keinonurmipohjaisella Royal Canin Areenalla Liedon
Tuulissuolla (Yrjönalhontie 2, 21240 Lieto). Google-maps opastaa oikein perille. Halli on
lämmin.

Kilpailun johtavana ylituomarina toimii Kari Jalonen
Arvostelevat tuomarit: Rene Blank (Saksa), Reetta Pirttikoski, Jari Suomalainen
Avustavat tuomarit: Henri Luomala ja Petteri Kerminen

Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty SKL:n määräysten
mukaisesti. Kilpailuissa noudatetaan antidoping-sääntöjä. Muista ottaa mukaasi
rekisteritodistus, rokotustodistus ja kilpailukirja. Rokotukset tarkastetaan pistokokein.

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet
Kilpailupaikalle ei saa saapua, mikäli on sairaana.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. hallin sisääntulo-ovien
läheisyydessä ja kädet voi käydä pesemässä hallin wc-tiloissa.

Ilmoittautuminen, kisakirjat ja numeroliivit
Ilmoittautumispiste löytyy hallin sisältä ja käytössä on omatoimi-ilmoittautuminen.
Jätä kisakirjasi oikeaan laatikkoon ja ota numeroliivisi. Paikalla on ohjeistus ja myös henkilö
opastamassa.
Merkkaa itsesi listalle paikalla olevaksi.
Ilmoittaudu viimeistään 30 minuuttia ennen rataantutustumisaikaa.

Joukkuekilpailun finaaliin joukkueenjohtajan tulee ilmoittaa kolme koirakkoa, jotka kisaavat
finaalissa. Tämä pitää tehdä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun finaaliin päässeet
joukkueet ovat selvillä. Ilmoita myös mikäli joukkue ei jostain syystä osallistu finaaliin.

Numeroliivit ovat käytössä molemmilla yksilöradoilla. Joukkuekisan finaalissa ohjaaja pitää
yksilökisan kilpailunumeroa.

Kisan jälkeen palauta numeroliivisi toimistoon, palautus kuitataan listaan. Palauttamatta
jääneistä liiveistä veloitetaan 20e sakkomaksu.



Lähtölistat ja kilpailuohje
Yksilökisan lähtölista on rankingin sijoitusten (21.2.2023) mukainen käännetty järjestys,
poislukien useampaa koiraa samassa tai eri säkäluokassa ohjaavat. Lähtöjärjestykseen ei
tehdä muutoksia kuin aivan poikkeustapauksissa. Kahden tai useamman koiran ohjaaja
pyritään sijoittamaan samaan ryhmään ja väliin jätetään riittävästi tilaa.
Juoksuiset starttaavat omalla paikallaan ja kisapaikalla on matto laitettavaksi lähtöön.

Kokoluokka jaetaan kahteen osaan ja kokoluokka kisaa samanaikaisesti kahta rataa. Muissa
kuin pikkumineissä on kaksi rataantutustumisryhmää, jotka tutustuvat peräjälkeen.
(Esimerkki: minit A rata nro 1-40 tutustuu 20 hlön ryhmissä ja samanaikaisesti minit B rata
nro 41-80 tutustuu 20 hlön ryhmissä.)

Lähtölista julkaistaan kisaviikolla torstaina.

Finaalirata käydään karsintaradan tulosten perusteella, käännetyssä lähtöjärjestyksessä ja
aivan viimeisenä lähtee vuoden 2022 Suomen hallimestari.

Kilpailuohje löytyy kisasivuilta: https://agiarvokisat.com/halli-sm/ ja
https://www.tsau.info/agility-halli-sm-2023/

Aikataulut ja palkintojenjako
Aikataulut löytyvät nettisivuilta.

Aikataulu on ohjeellinen ja saman kokoluokan ryhmät pyritään aloittamaan samanaikaisesti.
Saman kokoluokan vaihtaessa ratoja, pyritään viimeisen koirakon suorituksen jälkeen
pitämään pieni tauko n. 5-10min ennen ensimmäistä rataantutustumisryhmää.

Finaalit käydään aikataulun mukaisesti niin, että seuraava finaali aloitetaan, kun rata on
valmis ja edellisen kokoluokan finaalin palkinnot on jaettu. Tämä palkintojenjako pyritään siis
tekemään ennen seuraavan luokan finaalisuoritusten alkua.

Hallin alue, kisakentät ja rataantutustuminen
Aluekartta ja kenttäkuva löytyvät sivuilta https://agiarvokisat.com/halli-sm/ ja
https://www.tsau.info/agility-halli-sm-2023/

Noudatetaan kenttäjärjestelyjen mukaisia kulkureittejä.
Kilpailijoiden kulku kisakentille ensisijaisesti hallin takaosasta, keski- tai sivuovista.
Seuraavat 2-3 lähtövuoroaan odottavaa koirakkoa ohjataan kentän viereen omiin
odotuskarsinoihinsa.
Laita remmi lähdössä ämpäriin, jossa se kuljetetaan maalialueelle.

Hallissa on rajoitetusti tilaa koirahäkeille hallin etuosassa.
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Poissaolot ja kisamaksun palautukset
Kaikki kyselyt ja ilmoitukset ENNEN kisaviikonloppua osoitteeseen
ilmoittautuminen@tsau.info

Kisaviikonloppuna VAIN tekstiviestitse koetoimitsijalle.
Koetoimitsija: Maria Lepänhaara p. 041-458 4662

Maksunpalautuslomake liitteineen tulee olla lähetettynä 31.3.2023 mennessä. Liitteet
toimitetaan lomakkeen ohjeen mukaisesti sähköpostilla rahastonhoitaja@tsau.info
Lomake löytyy sivuilta: https://www.tsau.info/agility-halli-sm-2023/

Muuta tärkeää muistettavaa!
Koirat on pidettävä kytkettyinä. Koirien jätökset siivottava hallin piha-alueelta sekä myös
lämmittelylenkkien varrelta. Pysäköinti sallittu myös WP-katsastuksen pihalla (pl. rajatut
alueet). Älä kulje muiden yritysten tonttien kautta.

Eläinlääkäripäivystys joka päivä klo 16:00–08:00
Pieneläinpäivystys Eläinsairaala Evidensia Vettori, Purokatu 3, 21200 RAISIO.
p. 0600 12 444
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