
  
  
 

 

Tervetuloa Border Agility Teamin järjestämiin agilitykisoihin 

 08.-10.6.2021  
  

Kilpailupaikkana on Ojangon Koiraurheilukeskus, BAT:n ulkokentät, osoitteessa Pitkäsuonkuja 6, Vantaa 

(www.ojanko.fi/ajo-ohje). Paikalla on itsepalvelubuffet, maksuvälineenä MobilePay ja käteinen. Hallin päädyssä on 

käytettävissä WC ja vesipiste - suosittelemme, että varaat vettä mukaasi välttääksemme ylimääräisiä ruuhkia 

vesipisteillä.  

Tiistaina ja keskiviikkona kilpailut tuomaroi Esa Muotka ja torstaina tuomarina toimii Anne Savioja. Ilmoittaudu 

kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua rataantutustumisaikaa. Seuraavalla sivulla on kisojen 

aikataulu. Aloitamme seuraavan luokan heti edellisen luokan päätyttyä.  

Lähtöluettelot löytyvät osoitteesta http://www.bat-ry.fi. 

 

Huom! Kisoissamme on käytössä omatoimi-ilmoittautuminen: saapuessasi kisapaikalle käy noutamassa 

kilpailunumerosi sekä kiinnitä tuloskirjaan lapulla kilpailunumerosi (löydät post-it-lapun ilmoittautumispisteestä) ja 

jätä se ilmoittautumispisteestä löytyvään kisaluokkasi laatikkoon. Mikäli lähtölistaan on merkitty, että 

osallistumismaksuun liittyen on tehtävä selvityksiä (mm. lahjakortit), käy asia läpi ilmoittautumispisteen työntekijän 

kanssa.  

Voit noutaa tuloskirjasi ilmoittautumispisteestä suorituksiesi jälkeen, mikäli et ole tehnyt nollatulosta. Mikäli saat 

kilpailupäivän aikana luokkavaihtoon oikeuttavat tulokset kasaan ja haluat kisata samana päivänä ylemmässä 

luokassa, ota mahdollisimman pian yhteyttä ilmoittautumispisteeseen.   

 

Muistathan ottaa mukaasi:  

• tuloskirjan sisältäen mittaustodistuksen (kirjoja voi ostaa kisapaikalta), 

• koirasi rokotustodistuksen ja rekisterikirjan (x-rotuisilta omistajatodistus), 

• tarvittaessa joko maksukuitin, lahjakortin tai muun tositteen maksusta.  

Koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä (tarkistukset pistokokein) sekä rokotettuja Kennelliiton sääntöjen mukaisesti. 

Rokotustodistuksesta täytyy ilmetä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen 

voimassaolopäivä. Muistathan, että antidopingsääntö on tullut voimaan 1.1.2007 ja että ohjaajalla tulee olla voimassa 

oleva agilityn kilpailulisenssi.  

Huom! Tarkastamme rokotukset seuraavilla numeroilla kilpailevilta koirilta: 

• tiistaina: 3, 7, 11, 15, 19, 23  

• keskiviikkona: 3, 7, 11, 15, 19, 23 

• torstaina: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 

Pidäthän kuitenkin aina rokotustodistuksen mukanasi, kilpailujärjestäjällä on oikeus tarkistaa rokotustodistus myös 

muilta kilpailevilta koirilta. 

  

Suomen Agilityliiton sääntöjen mukaan juoksuiset nartut saavat osallistua kaikkien tasoluokkien kisoihin ja ne 

kilpailevat lähtöjärjestyksen mukaisella paikalla. Juoksusta tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä ja koiralle tulee 

sitoa punainen nauha talutushihnaan merkiksi juoksuajasta. Ojangon Koiraurheilukeskuksessa järjestettävissä kisoissa 

juoksuiset nartut saavat oleskella kentällä vain oman suoritusvuoronsa aikana. Kentällä olleessaan koirilla tulee olla 

juoksusuoja poikkeuksena itse kisasuoritus, jonka ajaksi juoksusuoja poistetaan.  

 

Muistathan huolehtia riittävistä turvaväleistä muihin kisaajiin ja kilpailun toimihenkilöihin sekä huolehdithan omalta 

osaltasi riittävästä hygieniasta. Käsidesiä on saatavilla kilpailupaikalla. Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu 

tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, SAGI, BAT, kilpailun tuomarit tai toimihenkilöt eivät ole vastuussa 

osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. 

 

Kilpailuista poisjäänti:  

Ilmoitathan kilpailuista poisjääntisi viimeistään kisapäivän aamuna tekstiviestinä vastaavalle koetoimitsijalle 

numeroon 046-9573062 tai edellisenä iltana: kilpailut@bat-ry.fi.  

Ilmoittautumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa tai jos koiralla alkaa kiima. Huom! Jääthän pois, 

mikäli sinulla on vähäisiäkään hengitystieinfektio-oireita. Palautamme ilmoittautumismaksun kaikille sairastumisen 

takia poisjääneille – täytä linkistä löytyvä lomake. Lomake tulee olla lähetetty 7 vrk kuluessa kilpailuista. Puutteellisia 

tai myöhässä toimitettuja lomakkeita ei käsitellä.  

Hyviä kisasuorituksia toivottaen 

 vastaavat koetoimitsijat Kristiina Lehvilä, Sani Paasonen ja Sanna Leimunen 
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Tiistai 08.06.2021 

Kilpailu Luokka Koiria Klo Kenttä Tuomari 

3B (hr) S 21 18:00 Nurmi Esa Muotka 

3B (hr) xS 4 18:00 Nurmi Esa Muotka 

3A S 17  Hiekka Esa Muotka 

3A xS 1  Hiekka Esa Muotka 

3C (hr) S 19  Nurmi Esa Muotka 

3C (hr) xS 3  Nurmi Esa Muotka 

 

Seuraava rata alkaa edellisen päätyttyä. 

Kilpailut päättyvät noin klo 20.40. 

 

Keskiviikko 09.06.2021 

Kilpailu Luokka Koiria Klo Kenttä Tuomari 

3B (hr) M 26 18:00 Nurmi Esa Muotka 

3A M 21  Hiekka Esa Muotka 

3C (hr) M 20  Nurmi Esa Muotka 

 

Seuraava rata alkaa edellisen päätyttyä. 

Kilpailut päättyvät noin klo 20.10. 

 

Torstai 10.06.2021 

Kilpailu Luokka Koiria Klo Kenttä Tuomari 

3B (hr) L 22 18:00 Nurmi Anne Savioja 

3B (hr) sL 15 18:00 Nurmi Anne Savioja 

3A L 18  Hiekka Anne Savioja 

3A sL 13  Hiekka Anne Savioja 

3C (hr) L 22  Nurmi Anne Savioja 

3C (hr) sL 13  Nurmi Anne Savioja 

 

Seuraava rata alkaa edellisen päätyttyä. 

Kilpailut päättyvät noin klo 21:15. 

 

  

                                                         
  



  
  
 

 

 

Huomioitavia asioita: 

 

Kilpailuiden kulku kisapaikalla ja radoilla: 

• Tulethan terveenä kilpailemaan.  

• Maskia käytettävä keskikentällä oleskellessa ja rataantutustumisen aikana. Ratasuorituksen aikana ei maskia 

tarvitse käyttää. Hallin wc-tiloissa käytettävä maksia. 

• Jos maskisi unohtui kotiin, niin ilmosta voi ostaa maskeja 1€/kpl 

• Huolehdithan käsihygieniasta ja turvaväleistä 

• Kisaajat saavat oleilla keskikentällä, käyttäen maskia, huomioittehan myös turvavälit 

• Ilmopiste sijaitsee keskikentällä. Ilmoittaudu ilmopisteessä, ota itse numerolappu ja laita siinä oleva postit-lappu 

kisakirjaasi väliin ja jätä kirjasi ilmopisteeseen. Toimisto hakee kirjasi, mikäli teet 0-tuloksen. Ilmo-piste 

vastaanottaa myös lahjakortit, liikuntasetelit, Edenred, yms. maksuvälineet 

• Itsepalvelubuffa löytyy keskikentältä portin läheisyydestä katoksen alta. Maksu MobilePayllä tai pieneen 

rahalippaaseen käteisellä. Tarjolla kahvia sekä suklaa- ja välipalapatukoita. Hallin kahvila ei ole kisojen aikaan 

käytössä. 

• Ei ylimääräistä yleisöä.  

• Kilpailjoiden autot pysäköidään kisakenttien eteen sekä parkkialueen keskelle. 

• Hallin wc-tilat on kilpailujen aikaan käytössä. Kulku wc-tiloihin tapahtuu ulkokautta ja jonotus tapahtuu ulkopuolella 

etäisyydet huomioiden.  

 

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 

SAGI, BAT, kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai 

koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.  

 

 

 

  
 

 

 

                                                         
  


