
Tervetuloa Ylivieskan 
Kennelseuran 

agilitykilpailuihin! 
Kiitos ilmoittautumisestasi 12.8.2016 järjestettäviin agilitykilpailuihin. Tarjolla on kaksi 
rataa (agi + hyppy) 1-2-luokille ja kolme rataa 3-luokille (2x agi + hyppy). 
Tuomarina toimii Rauno Virta ja vastaavana koetoimitsijana Antti Sinihalme 
(antti.sinihalme@gmail.com / 040 5840 269). 
 
Kilpailupaikkana on Ylivieskan keskuskenttä osoitteessa Salmiperäntie 2, 84100 
Ylivieska.  
Pysäköintialueena toimivat uimahallin ja liikuntakeskuksen parkkipaikat (merkitty 
kisakirjeen lopussa olevaan karttaan). Huom! Urheilukentän alueelle ei pysäköintiä! 
WC:t sijaitsevat huoltorakennuksessa. Kisapaikalta löytyy kanttiini, josta voi ostaa pientä 
suolaista, makeaa, kahvia ja virvokkeita. Paistamme myös tuoreita vohveleita päivän 
aikana. 
Huolehdithan myös koirien jätösten siivoamisesta, kiitos! Tämä on erityisen tärkeää, 
koska kisat pidetään urheilukentällä - Kakkapusseja saa ilmo-pisteestä. 
 
Kisapaikan läheisyydestä uimahallin takaa lähtee yleinen kuntorata, jossa koirat pidettävä 
kytkettyinä! 
 
Tarvitset mukaasi: Kilpailukirjan, rekisteri- ja rokotustodistukset sekä iloista 
kisamieltä! 
 
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen 
mukaisesti rokotettuja sekä tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan 
pistokokein. Ohjaajilla on oltava Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A tai B -lisenssi). 
Muistathan myös, että antidopingsääntö on astunut voimaan 1.1.2007. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 

- Viimeistään puoli tuntia ennen omaa arvioitua rataantutustumisaikaa. 
- Mikäli kilpailet ensimmäistä kertaa, ilmoittaudu vähintään 45 minuuttia ennen 

omaa arvioitua rataantutustumisaikaa koirasi tarkastamisen ja kilpailukirjan 
vahvistamisen vuoksi. 

- Kisakirjoja on myynnissä ilmoittautumispisteessä (3€). 
- Koirien tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein. 
- Mikäli arkistointitunnus puuttui ilmoittautumisestasi, esitä maksukuitti tullessasi. 
- Varaudu todistamaan maksukuitilla, että olet hankkinut agilityn kilpailulisenssin 

tälle vuodelle, mikäli sinulla ei ole vielä sähköistä lisenssikorttia. 
 
JUOKSUISET KOIRAT 
3-luokkiin saa osallistua juoksuisella nartulla. Koiralla on oltava juoksuhousut päällä koko 
ajan kilpailukehän ulkopuolella sekä hihnassa punainen nauha merkkinä juoksusta. 
Ilmoita koiran juoksusta ilmoittautumispisteessä. Juoksusuoja poistetaan 



kilpailusuorituksen ajaksi. Juoksuisille koirille on varattu lähtöalusta, mutta voit myös 
tuoda oman alustan niin halutessasi. Juoksussa oleva narttu starttaa kisaan lähtölistan 
mukaisesti. 
 
AIKATAULUT & LÄHTÖLISTAT 
Annetut rataantutustumisajat ovat arvioituja. Aikataulun niin salliessa aikaistamme 
rataantutustumista max. 30 minuuttia. 
 
Lähtölistat on julkaistu Ylivieskan kennelseuran kotisivuilla 
(http://www.ylivieskankennelseura.fi) sekä kisatapahtuman Fb-sivuilla. 
 
 
3-luokka Lkm Aika 2-luokka Lkm Aika 1-luokka Lkm Aika 
C-kisa (agi)   B-kisa 

(hyppy) 
  A-kisa (agi)   

Mini3 9 10:30 Mini2 2 15:05 Mini1 6 16:35 
Medi3 14 10:30 Medi2 2 15:05 Medi1 3 16:35 
Maksi3 20 11:05 Maksi2 3 15:05 Maksi1 4 16:35 
A-kisa (agi)   A-kisa (agi)   B-kisa 

(hyppy) 
  

Mini3 10 12:00 Mini2 2 15:45 Mini1 6 17:25 
Medi3 14 12:00 Medi2 2 15:45 Medi1 3 17:25 
Maksi3 21 12:30 Maksi2 3 15:45 Maksi1 4 17:25 
   2lk 

palkintojen-
jako n. 
16:15 

  1lk 
palkintojen-
jako n. 
18:00 

  

B-kisa 
(hyppy) 

        

Mini3 10 13:30       
Medi3 14 13:30       
Maxi3 21 14:00       
3lk 
palkintojen-
jako n. 
14:45 
 

        

 
 
 
POISJÄÄNNIT 
Poisjäännistä tieto vastaavalle koetoimitsijalle: Antti Sinihalme 040 5840 269 / 
antti.sinihalme@gmail.com (kisapäivänä tekstiviestitse!). Mikäli et voi osallistua kisoihin 
joko koirasi loukkaantumisen tai ohjaajan sairastumisen vuoksi, toimitathan 
lääkärintodistuksen joko kisapaikalle tai postitse viimeistään 21.8. mennessä 
osoitteeseen: Paula Simonen, Esperintie 43, 85200 Alavieska / 
paula.simonen@kotinet.com. Joudumme vähentämään palautuksista 2€ pankkikuluja. 
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AJO-OHJEET 
Kartta seuraavalla sivulla. Kokkolasta, Sievistä & Oulusta päin saavuttaessa lähde 
ajamaan Sievintien ABC:n liikenneympyrästä Nivalaa (Iisalmea) kohti. Seuraavasta 
liikenneympyrästä poistu ensimmäisestä liittymästä Salmiperäntielle (Toivonpuisto / 
Liikuntapuisto) ja sen jälkeen ensimmäinen risteys vasemmalle uimahallin pihaan.  
 
Nivalasta saavuttaessa poistu liikenneympyrästä kolmanteen liittymään Salmiperäntielle 
(Toivonpuisto / Liikuntapuisto), ja sen jälkeen ensimmäinen risteys vasemmalle 
uimahallin pihaan. 
 
Kisapaikka on ns. Katajaojan toisella puolella, kisapaikalle ei pysäköintiä! Urheilukentän 
ympärillä ”kukkulat” viheraluetta. Viheralueelle voi pystyttää telttoja ja häkkejä uimahallin 
puoleiseen reunaan. 
 

  



 
 

 
 


