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KILPAILUPAIKKA 
RKS:n halli, osoitteessa Lapijoentie 6, Eurajoki on lämmitetty, lämpötila on n. +10–12 °C ja pohjana 
keinonurmi kumirouhetäytteellä. Pysäköinti RKS:n hallin pihaan ja tien toisella puolella olevan hallin 
pihaan (Lapijoentie 3). Lapijoentien toinen reuna on jätettävä vapaaksi. 
 
KULKU HALLILLE ON MUUTTUNUT!  
(navigaattorit eivät tunnista uusia risteyksiä) 
 
Jos ajat 8-tien kautta, huomaa, että Poisan risteys on poistunut käytöstä.  
 
Kulje 8-tien kautta seuraavasti (alla ohjeet myös kuvana): 

1. Käänny 8-tien liittymästä suuntaan Lappi, Eurajoki 
2. Käänny oikealle suuntaan Lappi, Köykkä 
3. Käänny oikealle suuntaan Köykkä (Mäntykankaantie) ja jatka suoraan. Tie vaihtuu 

ensimmäisessä risteyksessä Lapijoentieksi. Halli on tien oikealla puolella, hieman Pekan 
kalapaja -kyltin jälkeen. 

 

 



 
KOETOIMITSIJAT 
Perjantai  Tiina Puisto 040 75 88981 , Katja Äärilä  044 08 54225 
Lauantai Taru Vänttinen 044 491 0307, Jaana Leino 044 56 68383 
 
 
TUOMARI   
 Kari Jalonen 
 
KISAAJAN VELVOLLISUUDET  
Kilpailupaikalle saa tulla vain terveenä – jos sinulla on sairauden oireita, jätä kisat väliin! Jokainen 
kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, Sagi, Rauman 
Käyttö- ja Seurakoirat ry, kilpailun toimihenkilöt tai tuomarit eivät ole vastuussa osallistujan 
mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta eivätkä näistä aiheutuvista 
vahingoista. 
 
Jos kisakoirallasi tai jollain muulla perheesi koiralla on ollut kennelyskän oireita viimeisen kahden viikon 
aikana et saa tulla kisaamaan. 
 
Kilpailija on velvollinen tarkistamaan sekä omat tuloksensa kisapaikalla tuloslistoista että kisakirjan 
merkinnät (tulos, sijoitus, LUVA/OIVA/ Meriitti/Serti-merkinnät, allekirjoitus). Mikäli huomaat puutteita, 
ota heti asia esille vastaavan koetoimitsijan kanssa. 
 
Ohjaajan vaihdokset tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kisan alkua.  
 
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautumispiste on hallin sosiaalitilan puoleisessa päädyssä. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
numeroliivisi. Mittaus - ja rokotustodistukset tarkastetaan jokaiselta kisaavalta koiralta. 
 
 
HALLIN JÄRJESTELYT   
Kulku halliin tien puoleisesta päädystä.   
 
Tupakointi on sallittu vain merkityllä paikalla. 
 
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINNÄT 
Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja 
SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja. Ohjaajilla pitää olla Suomen 
Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai B2). Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia antidoping-
sääntöjä. Tarkistamme rokotustodistukset.  
 
 
KOIRIEN MITTAUS  
Mittaukseen ilmoittautuneille koirakoille lähetetään oma mittausaikataulu sähköpostilla. Tule paikalle 
ajoissa. Mittaukseen tulevat koirat odottavat mittaukseen kutsumista ulkona, sosiaalitilan päädyssä. 
Ensimmäiseen mittaukseen tulevan koiran mittausmaksu (10€) tulee olla maksettuna SuomiSportin 
kautta etukäteen. Kuitti maksusta pitää esittää mittaustilaisuudessa.  
Täytä kilpailukirjan ensimmäiselle sivulle koiran ja ohjaajan tiedot ennen mittaukseen tulemista. 
Kilpailukirjoja on myynnissä toimistossa. Kilpailukirjan hinta on 5€ ja sen voi maksaa käteisellä.  
 
 
 



LUOKKANOUSUT  
Sääntöjen mukaan 1- ja 2- luokassa voi nousta seuraavaan luokkaan 3 nollatuloksella. Mikäli tiedät, 
milloin haluat siirtyä ylempään luokkaan, laita siitä tieto kilpailukirjan väliin vaikka pienen lapun 
muodossa. Olethan merkinnyt kisakirjaasi omat sivut agi- ja hyppynollille. 
 
PALKINTOJENJAKO  
Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Kilpailujen tulokset julkistetaan Tolleri-tulospalvelussa, 
kuuluttamalla ja tuloslista toimitetaan hallin nosto-oven puoleiseen päätyyn nähtäville. Palkinnot voi 
noutaa sosiaalitilan palkintopöydältä. 
 
LÄHTÖLISTAT 
Ovat esillä kilpailupaikan ilmoitustaululla, Tollerissa ja seuran nettisivuilla osoitteessa www.rks.fi. 
Kilpailupaikalla ei ole tulostettuja lähtölistoja jaettavana. 
 
AIKATAULU 
Aikataulut löytyvät kisapaikalta ja nettisivuilta. Luokkien ensimmäistä rataantutustumista ei aikaisteta, 
mutta seuraavat radat aloitetaan aina sen mukaan kun rata saadaan rakennettua valmiiksi.  
 
KAHVIO  
Kisapaikalla on kahvio, josta saat ostettua juotavaa ja pientä purtavaa. Maksu onnistuu käteisellä ja 
kortilla. 
 
JUOKSUISET NARTUT 
Juoksuiset nartut kisaavat omalla lähtöpaikallaan. Ilmoita juoksusta heti sen havaittuasi kisajärjestäjälle 
(kisatoimikunta@rks.fi) tai ilmopisteeseen kisapaikalla. Juoksunartulla pitää olla punainen nauha 
hihnassa merkkinä juoksusta ja sillä tulee olla hallissa juoksuhousut jalassa suoritusvuoroaan 
odottaessaan. 
 
LUOKANVAIHDOT JA POISJÄÄNNIT 
Ilmoita poisjäännistä tai luokkanoususta: 
Suoraan koetoimitsijalle tekstiviestillä tai soittamalla.  
 
Kisamaksujen palautukset:      Kisamaksujen palautuslomake 
 
 
 
TOIMINTAAMME SPONSOROI 

                                                            
 

         


