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Agilitykilpailuihin 8.12

Kisat järjestetään Best In Areenalla (osoite Ruokosmetsänkatu 12, 

37570 Lempäälä). Kilpailuissa ovat

Johanna Nyberg, Anne Savioja ja Sari Mikkilä

tuomarikohtainen jako selviää aikataulusta.

Agilityrata on ilmoittautumispistett

hyppyrata ”takimmainen kenttä”.

Autoja voi parkkeerata hallin omalle parkkialu

saa pysäköidä! lisää parkkipaikkoja

(Ruokosmetsänkatu 10) . Hallin pohja on 

keinonurmi.  

Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki

lahjakortti tai maksukuitti tullessasi. Valmistaudu todistamaan 

lisenssisi voimassaolo sitä pyydettäessä sekä antamaan 

lisenssinumerosi = sportti-id. 

Ota mukaan kilpailukirja rokotustodistukset.  Ilmoittaudu 

viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkua.

kisaavien tarkastus ennen varsinaisen kilpailun alkua (kisak

voi ostaa kisapaikalta). Ole ajoissa paikalla, ekaa kertaa kisaavat 

tarkastatetaan ennen oman luokan alkua. Mahdollisuuksien 

mukaan aikataulua voidaan tiivistää puolella tunnilla 

suunnitellusta agilitykisan osalta ja hyppyrata alkaa 

mahdollisuuksien mukaan kun agilityrata on koirakoiden osalta 

loppunut. 

Lähtölistat löydät osoitteesta www. tamsk.com

nähtävissä kisapaikalla. Muistathan siten tulostaa oman 

lähtölistasi.  

Kisapaikalla on kanttiini ja uudet vessat, joita toivottavasti 

käytetään asianmukaisella tavalla.
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Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-

säännöt SKL:n ohjeiden mukaan.  

Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.  

Ohjaajalla täytyy olla agility -kilpailulisenssi lunastettuna (A tai B). 

Lisätietoja osoitteessa  

http://www.agilityliitto.fi/lisenssi/index.html 

Poisjäännit (ennen kisapäivää sähköpostilla tai SMS) Tommi Raita-

aho tra@iki.fi tai 050-4623 208 (tekstiviestillä riittää).  

Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa 

osoitteeseen:  Päivi Mäkinen, Nevakatu 20, 33730 Tampere tai 

paivi.makinen@srantala.com   

Tervetuloa kisaamaan!! 

        

 

 

 
 
Ajo-ohjeet: 
 

Helsinki-Tampere moottoritieltä nouse rampista 36 

Valkeakoski/Marjamäki. Käänny kohti Idea Park:ia, 

Ideaparkinkadulta 

vasemmalle 

Ruokometsänkadulle aja 

tien päähän.  

 

 

 

 

 

 

A agilityrata

maxi 1 32 9:30 Johanna Nyberg

medi 1 15 10:30 Johanna Nyberg

mini 1 17 11:05 Johanna Nyberg

maxi 2 22 11:45 Anne Savioja

medi 2 10 12:20 Anne Savioja

mini 2 13 12:20 Anne Savioja

maxi 3 53 13:30 Anne Savioja HUOM! 3-lk

MEDI 3 32 14:45 Anne Savioja L-M-S

mini 3 45 15:30 Anne Savioja

239 16:45 loppu

B hyppyrata

maxi 1 30 10:40 Sari Mikkilä

medi 1 11 11:30 Sari Mikkilä

mini 1 18 11:50 Sari Mikkilä

maxi 2 18 12:40 Sari Mikkilä

medi 2 9 13:10 Sari Mikkilä

mini 2 11 13:10 Sari Mikkilä

mini 3 46 14:00 Sari Mikkilä HUOM! 3-lk

maxi 3 53 14:55 Sari Mikkilä S-L-M

MEDI 3 31 16:05 Sari Mikkilä

227 16:40 loppu

Maksaessasi kilpailumaksun 

Smartumin tai TYKYn liikunta- tai 

kulttuurisetelillä, setelit tuodaan 

paikanpäälle agilitykilpailuun 

tultaessa ja annetaan 

ilmoittautumispisteeseen, jossa 

seteleihin merkitään seteli 

käytetyksi. Agilitykilpailussa 

mahdollisissa ohjaajavaihdoissa, 

joissa kilpailumaksua on maksettu 

liikunta- tai kulttuurisetelillä, on 

setelillä suoritettu osuus maksettava 

rahalla ohjaajavaihdoksen 

yhteydessä. Tällaisessa 

tapauksessa seteliä ei palauteta, 

koska se merkitään käytetyksi heti 

vastaanotettaessa 


