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Kilpailupaikka 
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Kilpailupaikan osoite: Pulttivahe 2, Rauma 

 
Kilpailut järjestetään Susivuoren koirakentällä 20.-22.7.2018. Kilpailut käydään kahdella 

vierekkäisellä radalla, molemmat kentät ovat hiekkakenttiä. Kentän läheisyydessä on hyvät 

lenkkeilymaastot. Paikalla on buffetti, puu-ceet sekä vesipiste.  Maksamiseen käy myös 

pankkikortti.  

Pysäköintipaikat on merkitty ohessa olevaan karttaan. Huomioithan pysäköidessäsi, että 

Motosealin hallin ovien edustat on jätettävä tyhjiksi! Varatut asuntovaunupaikat ovat 
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ensisijaisesti nurmikentällä (ohjataan paikan päällä) ja tilan täyttyessä tarvittaessa 

Motosealin takana. Kentälle on mahdollista tuoda telttoja kisapäivien ajaksi.Tavaroiden 

säilytys omalla vastuulla. 

Tuomarit 

Tuomareina kilpailuissa toimivat Veronika Nagy (Unkari), Jari Suomalainen, Hilpi Yli-Jaskari          

ja Marja Lahikainen. Perjantaina kisataan yksi agilityrata (A) sekä yksi hyppyrata (B).            

Lauantaina kisataan kaksi agilityrataa (C ja D) ja hyppyrata (E). Sunnuntaina 1- ja 2- luokilla               

on yksi agilityrata (F) ja yksi hyppyrata (G). Kolmosluokilla on kaksi agilityrataa (F ja H ) sekä                 

hyppyrata (G).  

Lähtölistat ja aikataulu 

Lähtölistat ja aikataulut löytyvät erillisestä tiedostosta RKS:n nettisivuilta. Kilpailupaikalla ei          

ole tulostettuja lähtölistoja jaettavaksi. Lähtölistat ovat esillä kilpailupaikan ilmoitustaululla         

ja internetissä osoitteessa http://rks.fi. 

Rokotukset ja tunnistusmerkinnät 

Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.          

Huomioithan myös antidoping säännöt (lisätietoja Kennelliiton sivuilta). Ota mukaan koirasi          

rokotustodistus, rekisterikirja (X-rotuiselta omistajatodistus) sekä kilpailukirja.      

Kilpailupaikalla on myynnissä kilpailukirjoja (3 Eur).  

Muistathan, että virallisissa kilpailuissa vaaditaan koiran ohjaajalta voimassa oleva Suomen          

Kennelliiton A- tai B- lisenssi. Tarkistamme epäselvät lisenssit ilmoittautumisen yhteydessä.          

Jos et ole vielä saanut varsinaista lisenssiä, maksukuitti maksetusta lisenssistä riittää. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittauduthan vähintään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisajankohtaa. Mikäli         

olet kilpailemassa ensimmäistä kertaa, koirasi on mitattava tai sinulla on uusi kilpailukirja,            

olethan paikalla noin 45 minuuttia ennen rataantutustumistasi. Aikataulu on viitteellinen ja           

se voi aikaistua enintään 30 minuuttia. Tulosta ja täytä tästä linkistä löytyvä väliaikainen             

mittaustodistus etukäteen.  

Juoksuiset nartut 

Kisoihin on mahdollista osallistua myös juoksuisella nartulla. Juoksunartulla on oltava          
juoksuhousut päällä kilpailukehän ulkopuolella sekä punainen nauha hihnassa merkkinä         
juoksusta. Juoksusuoja poistetaan kisasuorituksen ajaksi. Kisajärjestäjä on hankkinut        
juoksunarttujen lähtömaton. Ilmoitathan koiran juoksusta etukäteen ylitoimitsijalle tai        
kisapaikalla ilmoittautumispisteessä. Vältä juoksuisen koiran kanssa turhaa oleskelua        
kisa-alueella.  

http://rks.fi/
http://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/8133/valiaikainen_mittaustodistus.pdf


Lahjakortit 

Jos olet maksanut osallistumismaksusi kokonaan tai osittain lahjakortilla, tuo lahjakortti          

mukanasi ilmoittautumiseen. 

 
Luokanvaihdot ja kilpailumaksujen palautus 

Ilmoittautumismaksu palautetaan koiran tai ohjaajan sairastuessa tai jos koiralla alkaa          
juoksut. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta tulee toimittaa selvitys RKS:n nettisivuilta         
(www.rks.fi) löytyvällä lomakkeella + lääkärintodistus. Juoksujen alkamisesta lomakkeeseen        
tarvitaan kahden täysikäisen allekirjoittama todistus. Todistusten sekä osallistumismaksun        
palautuslomakkeen tulee olla lähetetty viikon sisällä kilpailupäivästä osoitteeseen: 
 
Mia Beckingham 
Nummitie 6 
26510 Rauma 
  
tai 
 
kisatoimikunta@rks.fi 
 
Puutteellisia tai myöhässä lähetettyjä lomakkeita ei käsitellä. 
 
Lomake löytyy osoitteesta: http://rks.fi/agility/Kisamaksujenpalautuslomake.pdf  
 

Ilmoitathan myös poisjäänneistä tai luokkanousuista mahdollisimman pian Terhi Hakalalle, 

044-5332778, myös kisapäivänä. 

 

Tervetuloa osallistumaan ja kokemaan aito Agipitsi- tapahtuma, jossa yhden 

viikonlopun aikana nähdään noin 1000 starttia 

 

"Tommost pitsi", sanos Rauma flik ko hämhäki verko näk. 

Ol niingon gotonas! 

http://rks.fi/agility/Kisamaksujenpalautuslomake.pdf


Kisapaikan kartta 

 

 



KISOJAMME SPONSOROI: 

 

    

 
 



 
 


