
 

 

Hyvinkään Koiraurheilijat ry:n Agilitykilpailut 19.9-20.9.2020 

 
 
Kilpailupaikka: Hyvinkään Koiraurheilijat ry:n halli, Holintie 10 halli 3, 05810 Hyvinkää 

 
 

Ilmoittautuminen 
Erillistä ilmoittautumista kisapaikalla ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoittaa, 
mikäli ET PÄÄSE paikalle. Ilmoitukset tekstiviestinä vastaavalle koetoimitsijalle, puh 040 722 
4101. Ota numeroliivisi itse ilmoittautumispisteen rekistä kisoihin tullessasi ja palauta se kisojen 
jälkeen samaan paikkaan. Seuraa kilpailun kulkua kuulutuksista.  
 
Jos sinulla on lahjakortteja, toimita ne nimelläsi varustettuna ilmoittautumispisteeseen. 
 
Muista ottaa mukaasi myös koiran rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus, 
rokotustodistus, kilpailukirja ja mittaustodistus. Näitä tarkistetaan pistokokein. Koiran tulee olla 
rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti ja kilpailuissa tulee 
noudattaa antidoping sääntöjä. 
 
Kilpailupaikalla mitataan vain mittaukseen etukäteen ilmoittautuneet koirat, lauantaina 6 kpl. 
Mittaukset alkavat klo 8.00 – tulethan ajoissa mittaukseen.  
 
Kilpailupäivänä päivystävän eläinlääkärin numero on 0600 91885. 
 
 
Kilpailukirjat Kaikki kilpailukirjat kerätään ilmoittautumispisteeseen, hakiessasi 
kisanumeroliivin, jätä kisakirjasi samalla kertaa niille varattuun koriin. Vain nollan tehneiden 
kirjat käsitellään toimistossamme ja muut ovat noudettavissa heti suoritusten jälkeen.  
 
 
Palkintojenjako järjestetään säkäluokan kaikkien ratojen jälkeen ilman lähikontakteja ja 
kättelemistä. Kilpailijoille on valmiit palkintopussit oman sijoituksen mukaisella paikalla.  
 
Tuomareina kisoissamme toimivat lauantaina Mika Kangas ja sunnuntaina Allan Mattsson. 
 
Vastaavana koetoimitsijana toimii 1-luokkien ajan Saija Lahtiluoma puh. 040 155 6333 ja 2- 
ja 3-luokkien ajan Sanna Salonen puh. 040 722 4101 
 
Ilmoitathan poisjäänneistä vastaavalle koetoimitsijalle tekstiviestillä. Palautukseen 
oikeutetut, kisoista pois jäävät voivat lisäksi lähettää tilinumeronsa ja tiedot palautuksesta 
rahastonhoitajallemme osoitteeseen rahastonhoitaja@hyku.fi  
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Erityisesti huomioitavaa! 

Kilpailijan tulee noudattaa kaikkia kilpailun järjestäjän ohjeita. 

Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita. Koronavirus aiheuttaa 

hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, 

lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.  

Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt. Kulku 

halliin ulkoa päin katsoen oikeanpuoleisesta ovesta sisään ja vasemmasta ovesta ulos.  

 

Kilpailupaikalla on pieni buffetti, suosittelemme pankkikorttimaksua buffetissa. Hallissa on 
sisävessat ja hanavesi on juomakelpoista.  
 
Hallissa on myös häkkialue, jolle voit tuoda oman häkkisi, mutta vältäthän kuitenkin ylimääräistä 
oleskelua hallissa. Kilpailualueella on JutaGrassin tekonurmimatto joustopohjalla ja kaikki hallin 
mattoalueella liikkuminen tapahtuu vain sisäkengissä, myös häkkialueella. Muistathan siis ottaa 
kengät sisällä oleiluun mukaan, tai käytäthän kengänsuojuksia, joita on sisään tultaessa tarjolla. 
 
KILPAILUIDEN AIKATAULU 
 
Lauantai 19.9 – säkäluokkajärjestys kaikilla radoilla L, SL, M, S, XS 
 
Koirien mittaus  klo 8.00 
 
1-luokat  D-rata  hyppy 09.00 
1-luokat C-rata hyppy 10.05 
1-luokat B-rata  agi  11.25 
1-luokat A-rata agi  13.05 
 
2-luokat  A-rata  agi  14.30 
2-luokat B-rata agi  15:25  
 
 
Sunnuntai 20.9 
 
L3, SL3, M3  A-rata agi  09.00 
L3, SL3, M3   B-rata agi  10.00 
L3, SL3, M3  C-rata hyppy 11.00 
L3, SL3, M3  D-rata hyppy 12.00 
 
S3, XS3  D-rata hyppy 13.00 
S3, XS3  C-rata hyppy 14.00 
S3, XS3  B-rata agi  15.00 
S3, XS3  A-rata agi  16.00 
 
 
Menestyksekkäitä kisapäiviä kaikille! 
 
Hyvinkään Koiraurheilijat ry 
 
 
 



Ajo-ohje 
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