
  
  
 

 

Tervetuloa Border Agility Teamin järjestämiin agilitykisoihin 

 lauantaina 4.2.2023 ja sunnuntaina 5.2.2023! 
  

Kilpailupaikkana on Ojangon Koiraurheilukeskus osoitteessa Pitkäsuonkuja 6, Vantaa (www.ojanko.fi/ajo-ohje). 

Kisakenttien alustoina on kumirouhetekonurmi.  Tuomareina toimivat Henri Luomala ja Anne Savioja.  

Tapahtuma-alueella on buffa, josta saa mm. suolaisia ja makeita leivonnaisia. Buffetissa on mahdollista ostaa myös 

agility/hyppy-meriitin ruusukkeita omakustanteiseen hintaan. Maksuvälineenä käy MobilePay ja pankkikortti. Hallin 

päädyssä on käytettävissä WC. Hallin päädyssä on myös vesipiste. Suosittelemme kuitenkin, että varaat vettä 

mukaasi välttääksemme ylimääräisiä ruuhkia vesipisteillä. Yleisö on tervetullut seuraamaan kisoja.  

Sunnuntaina 3-luokan kilpailujen yhteydessä kaikilla kolmosluokassa agility- tai hyppyradan tekevillä bordercollie ja 

sheltteillä on mahdollisuus osallistua Agilitytutkimukseen. Kisakirjeen lopussa on laajemmin kerrottu tutkimuksen 

sisällöstä.  

Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua rataan tutustumisaikaa. Viimeisellä sivulla 

on kisojen aikataulu. Aloitamme seuraavan luokan heti edellisen luokan päätyttyä. Lähtöluettelot löytyvät 

osoitteesta http://www.bat-ry.fi.  Kilpailun yhteydessä mitataan vain ennakkoon mitattavaksi ilmoitetut koirat. 

Mitattavien koirien on oltava kilpailupaikalla valmiina mittaukseen lauantaina klo 9.00. 

Ilmoittautuminen paikalla olevaksi: saapuessasi kisapaikalle käy ilmoittautumassa ja noutamassa ilmopisteestä 

numeroliivisi. Jätä kilpailukirja ilmopisteellä olevaan säkäluokan mukaiseen laatikkoon. Mikäli osallistumismaksuun 

liittyen on tehtävä selvityksiä (mm. lahjakortit), käy asia läpi ilmoittautumispisteen työntekijän kanssa. Voit noutaa 

kilpailukirjasi ilmoittautumispisteestä välittömästi suorituksiesi jälkeen, mikäli et ole tehnyt nollatulosta. Palauta 

liivisi ilmopisteelle kisasuoritustesi jälkeen. Palauttamattomista liiveistä perimme 50 euron korvauksen. 

Muistathan ottaa mukaasi:  

• kisakirjan 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 koskee sekä ohjaajaa että koiraa ja että ohjaajalla tulee olla 

voimassa oleva agilityn kilpailulisenssi.  

Huom! Tarkastamme rokotukset seuraavilla numeroilla kilpailevilta koirilta: 

• lauantaina: 2, 13, 21, 34, 42, 81, 93, 102, 110, 122   

• sunnuntaina: 3, 15, 23, 35, 47, 59, 78, 96, 101, 133   

Pidäthän siis rokotustodistuksen mukanasi. 

Suomen Agilityliiton sääntöjen mukaan juoksuiset nartut saavat osallistua kisoihin ja ne kilpailevat lähtöjärjestyksen 

mukaisella paikalla. Juoksusta tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä ja koiralle tulee sitoa punainen nauha 

talutushihnaan merkiksi juoksuajasta.   

Kilpailuista poisjäänti:  

Tulethan kilpailemaan vain terveenä. 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 juoksut. 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.  

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.   

Hyviä kisasuorituksia toivottaen 

 vastaavat koetoimitsijat Sanna Leimunen ja Laura Hiisivuori 
 

http://www.ojanko.fi/ajo-ohje
http://www.ojanko.fi/ajo-ohje
http://www.ojanko.fi/ajo-ohje
http://www.bat-ry.fi/
http://www.bat-ry.fi/
http://www.bat-ry.fi/
http://www.bat-ry.fi/
http://www.bat-ry.fi/
https://forms.gle/ohU2EHtvTY9H8kYU7


  
  
 

 

Aikataulut 
Lauantai 4.2.2023 

1 lk 

Kenttä 1 Koiria Klo Tuomari Kenttä 2 Koiria Klo Tuomari 

XS A 2 10:00 Savioja     

S A 8 10:00 Savioja     

M A 12 10:00 Savioja     

SL A 7 10:00 Savioja     

L A 8 10:00 Savioja     

    XS C (hr) 7 11:25 Savioja 

    S C (hr) 8 11:25 Savioja 

    M C (hr) 16 11:25 Savioja 

    SL C (hr) 12 11:25 Savioja 

    L C (hr) 12 11:25 Savioja 

XS B 2 13:10 Savioja     

S B 7 13:10 Savioja     

M B 11 13:10 Savioja     

SL B 8 13:10 Savioja     

L B 8 13:10 Savioja     

1 luokka päättyy noin klo 14:30.  

 

Lauantai 4.2.2023 

2 lk 

Kenttä 1 Koiria Klo Tuomari Kenttä 2 Koiria Klo Tuomari 

    XS A 3 13:20 Luomala 

    S A 7 13:20 Luomala 

    M A 8 13:20 Luomala 

    SL A 15 13:20 Luomala 

    L A 10 13:20 Luomala 

XS C (hr) 3 14:50 Luomala     

S C (hr) 15 14:50 Luomala     

M C (hr) 12 14:50 Luomala     

SL C (hr) 13 14:50 Luomala     

L C (hr) 11 14:50 Luomala     

    XS B 2 16:35 Luomala 

    S B 10 16:35 Luomala 

    M B 9 16:35 Luomala 

    SL B 15 16:35 Luomala 

    L B 9 16:35 Luomala 

Luokka päättyy noin klo 18:00.  

 

Sunnuntai 5.2.2023 

3 lk 

Kenttä 1 Koiria Klo Tuomari Kenttä 2 Koiria Klo Tuomari 

xS D 6 9:00 Savioja     

S D 34 9:00 Savioja     

    xS F (hr) 8 10:05 Savioja 

    S F (hr) 34 10:05 Savioja 

xS E 4 11:15 Savioja     

S E 33 11:15 Savioja     

M E 33 12:10 Savioja     

    M F (hr) 40 12:55 Savioja 

M D 29 13:55 Savioja     

    sL D 33 14:00 Luomala 

sL F (hr) 31 14:55 Luomala     

    sL E 31 15:50 Luomala 

    L E 37 16:35 Luomala 

L F (hr) 44 17:25 Luomala     

    L D 39 18:30 Luomala 

 

Kilpailut päättyvät noin klo 19:30. 

 



  
  
 

 

 

 

                                                 
 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

Agility- ja hyppyratojen fysiologinen vaikutus bordercollieihin ja 

shetlanninlammaskoiriin  

 

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoitus on  selvittää, miten agilitykilpailuiden hyppy- ja agilityradat vaikuttavat eri rotuisiin ja 

kokoisiin koirien fysiologisesti. Mittareina käytämme kisasuorituksen jälkeisiä sydämen sykkeen sekä veren 

maitohappopitoisuuden arvoja. Tulokset auttavat ymmärtämään nykyistä paremmin agilitysuorituksen vaikutuksia 

koiriin, sekä niiden elimistön toimintaa kisasuorituksien yhteydessä. Tietoa voidaan jatkossa hyödyntää osana 

koirien harjoittelua ja kilpailua, ja se voi auttaa parantamaan urheilukoirien hyvinvointia sekä niiden harjoittelun 

ja urheilun laatua.  

 

Suoritettavat toimenpiteet 
- Tutkimukseen otetaan 3-luokassa kilpailevia shetlanninlammaskoiria sekä bordercollieita. 

- Välittömästi päivän ensimmäisen kilpailusuorituksen jälkeen omistaja tuo koiran näytteenottopisteelle, jossa koiran sydämen syke 

kuunnellaan stetoskoopilla koiran kyljestä. Sykkeen mittaaminen kestää 30 sekuntia, jonka aikana omistaja pitää koiraa paikallaan seisoma-

asennossa.  

- Lisäksi koiran korvalehden sisäpinnalle pistetään yksittäinen injektioneulan pisto yhtä veripisaraa varten, ja pistosta tuleva veripisara kerätään 

maitohappomittarin mittausliuskalle. Veripisaran keräys kestää 15 sekuntia, jona aikana omistaja pitää koiraa paikallaan. Siinä harvinaisessa 

tapauksessa, ettei yhdestä pistosta tule veripisaraa, voidaan pisto joutua toistamaan korvalehteen tai polkuanturan syrjään.  

- Jos tutkijan tai omistajan mielestä tiedonkeräys ahdistaa koiraa liikaa, tai veripisaran saamiseksi joudutaan pistämään koiraa useammin kuin 

kolmesti, tiedonkeräys keskeytetään kyseisen koiran osalta. 

- Tiedon keräys kestää siis kokonaisuudessaan arviolta 3 min. Omistaja lukee ja allekirjoittaa suostumuslomakkeen, ja saa vastaukset 

haluamiinsa tutkimukseen liittyviin kysymyksiin, johon voi kulua lisäaikaa varsinaisen tiedonkeräyksen ajan lisäksi.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista 

- Tutkimuksen toimenpiteet, eli sydämen sykkeen kuuntelu sekä verinäytteen otto, ovat omistajille ilmaisia.  

- Tutkimuksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan ja julkaistaan siten, 

ettei yksittäistä koiraa tai omistajaa voi tunnistaa tuloksista. 

 

Yhteystiedot:     

ELL Ella Söderlund 

puh: 050 311 9312 

ella.soderlund@helsinki.fi 

 

mailto:ella.soderlund@helsinki.fi

