
 

 

Hyvinkään Koiraurheilijat ry:n Agilitykilpailut 18-19.12.2021 

 
Kilpailupaikka: Hyvinkään Koiraurheilijat ry:n halli, Holintie 10 halli 3, 05810 Hyvinkää 
 
Ilmoittautuminen 
Kilpailija – hae numeroliivi ilmoittautumispisteeltä heti halliin tultuasi – se on merkkinä 
tarkistetusta koronapassista! 
Muutoin erillistä ilmoittautumista kisapaikalla ei ole, joten on erityisen tärkeää, että muistat ilmoittaa, 
mikäli ET PÄÄSE paikalle. Ilmoitukset tekstiviestinä vastaavalle koetoimitsijalle.  
 
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, sunnuntaina 4 kpl. 
Mittaukset alkavat klo 9.15, jolloin kaikkien mittaukseen osallistuvien tulee olla paikalla.  
 
 
Kilpailukirjat Kaikki kilpailukirjat kerätään ilmoittautumispisteeseen, jätä kisakirjasi niille varattuun 
koriin ja laita kirjasi väliin oman kilpailunumerosi mukainen tarralappu. Vain nollan tehneiden kirjat 
käsitellään toimistossamme ja muut ovat noudettavissa heti suoritusten jälkeen.  
 
 
Palkintojenjakoja ei järjestetä. Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä kun tulokset 
on vahvistettu radan päättymien jälkeen. Tulokset voit tarkistaa esim. tolleri.net palvelusta.  
 
Tuomarina kisoissamme toimivat Janne Karstunen ja Marja Lahikainen 
 

Vastaavina koetoimitsijoina toimivat lauantaina L3, SL3 ja M3 luokissa Henni Siltanen puh 0400 

798 695 , S3 ja XS3 luokissa Saija Lahtiluoma puh 040 1556 333 ja sunnuntaina Sanna Salonen puh 

040 722 4101 
Ilmoitathan poisjäänneistä vastaavalle koetoimitsijalle tekstiviestillä.  
 
Palautukseen oikeutetut kisoista pois jäävät voivat lähettää palautuspyynnön 26.12.2021 mennessä 
suoraan rahastonhoitajalle, rahastonhoitaja@hyku.fi ja viestiin tulee kirjata seuraavat asiat:  

- oma nimi 
- tilinumero 
- palautettava summa  

 
Livestream 

Kisojen livestream löytyy osoitteesta: https://youtube.com/channel/UCZgmGNgfMRPHhzr4iHTXXlA 
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Erityisesti huomioitavaa! 

Tarkistamme koronapassin kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassit tarkistetaan heti halliin sisään 

tullessa. Varaudu esittämään tarvittaessa myös henkilöllisyystodistus. Ilman koronapassia halliin ei 

pääse sisälle. Kilpailijoilla merkkinä tarkistetusta passista on numeroliivi – pidä se päälläsi koko 

kisapäivän ajan, ja muilla leima kädessä.  

Hallissa suosittelemme käyttämään kasvomaskia / visiiriä pl. suoritusvuorossa oleva koirakko. 

Pidäthän lisäksi riittävän etäisyyden muihin ja vältät turhaa oleskelua sisällä. HUOM! hallissa 

käytettävä sisäkenkiä! 

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

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

lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.  

Kilpailupaikalla on pieni buffetti, suosittelemme pankkikorttimaksua buffetissa. Hallissa on 
sisävessat ja hanavesi on juomakelpoista. Buffassa myynnissä myös maskeja. 
 
 
KILPAILUIDEN AIKATAULU 
 
18-19.12.2021 – säkäluokkajärjestys kaikilla radoilla L, SL, M, S, XS 
 
LAUANTAI 18.12.2021 
 
3-luokat L, SL, M A-rata agi  09.00  ryhmä 1 nrot 1-25, ryhmä 2 nrot 26-50   
3-luokat L, SL, M B-rata hyppy 10.35  ryhmä 1 nrot 1-25, ryhmä 2 nrot 26-50 
3-luokat L, SL, M C-rata hyppy 12.10  ryhmä 1 nrot 1-25, ryhmä 2 nrot 26-50 

 
3-luokat S, XS C-rata hyppy 13.45  ryhmä 1 nrot 51-68, ryhmä 2 nrot 69-86 

3-luokat S, XS B-rata hyppy 15.00  ryhmä 1 nrot 51-68, ryhmä 2 nrot 69-86 

3-luokat S, XS A-rata agi  16.20  ryhmä 1 nrot 51-68, ryhmä 2 nrot 69-86 

 
SUNNUNTAI 19.12.2021    
 
Koirien mittaus  klo 9.15 alkaen 
 
kaikki 1-luokat A-rata agi  10.00  ryhmä 1 nrot 87-112, ryhmä 2 nrot 113-138  
kaikki 1-luokat B-rata hyppy 11.30  ryhmä 1 nrot 87-112, ryhmä 2 nrot 113-138 
kaikki 1-luokat C-rata hyppy 13.00  ryhmä 1 nrot 87-112, ryhmä 2 nrot 113-138 

 

kaikki 2-luokat C-rata hyppy 14.30  ryhmä1 nrot 139-155, ryhmä 2 nrot 156-172 
kaikki 2-luokat B-rata hyppy 15.40  ryhmä1 nrot 139-155, ryhmä 2 nrot 156-172 

kaikki 2-luokat A-rata agi  16.50   ryhmä 1 nrot 139-155, ryhmä 2 nrot 156-172 
   
HUOM! S3,XS3 ja 2-luokkien alkamisaikaa ei aikaisteta! 
 
 
Menestyksekkäitä kisapäiviä kaikille! 
 
Hyvinkään Koiraurheilijat ry 
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KILPAILUITAMME SPONSOROIMASSA: 

 

           

       JALKAHOITOLA JH 

          www.jalkahoitolajh.com 
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KOIRAHIEROJA MARIA DAHLSTRÖM 

 

          

R-KIOSKI Munckinkatu, Hyvinkää 
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