
 
TERVETULOA AGILITY:AX:in 1-3-LUOKAN AGILITYKILPAILUIHIN SUNNUNTAINA 5.7.2020  

Huom! Poikkeusinfo lopussa!  

Kisat alkavat klo. 9.00. Saavuthan paikalle vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä starttiasi. 
Kilpailujärjestys on: 1 AB, 2 AB, 3 AB (xS-S-M-sL-L) Kilpailujen tuomarina toimii Anders Virtanen  ja 
vastaavana koetoimitsijana Maria Åbonde, tavlingar@agility.ax, 040- 5415083 

Kilpailut käydään Agility.ax:in sorakentällä Jomalassa, osoite Sundblomsvägen 48, Opasteet kisapaikalle 
Goodbyvägeniltä. 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten mukaisesti 
rokotettuja. Ohjaajilla tulee olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi. Kilpailuissa tulee noudattaa 
antidopingsääntöjä. Lisätietoa www.kennelliitto.fi  

MUISTATHAN OTTAA MUKAASI:  

• Koiran rokotustodistus / eläinpassi, josta rokotukset ja niiden voimassaoloajat ilmenevät  

• Koiran rekisteritodistus / x-rotuisen omistajatodistus (ensikertalaiset) 

• Kilpailukirja  

• Mittaustodistus, jos ei merkitty kisakirjaan.  

Lähtöluettelot ovat tulostettavissa netissä www.agility.ax myöhemmin tällä viikolla. Kisapaikalla ei ole 
jaossa lähtöluetteloja paperimuodossa, mutta kisapäivän päivitetyt lähtölistat löytyvät tulostaululta riihen 
seinältä. Huomioithan, että kilpailuja voidaan aikaistaa puolella tunnilla arvioidusta aikataulusta, joten ole 
ajoissa paikalla  

Kilpailuun osallistuvalla kiimaisella nartulla tulee käyttää juoksusuojaa jatkuvasti kilpailuradan 
ulkopuolella ja sen hihnassa tulee olla punainen nauha merkkinä juoksuajasta. Juoksusuoja 
poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Ilmoita ystävällisesti koirasi juoksusta ilmoittautumispisteessä.  

Ilmoita poisjäänneistä ennen kisapäivää Maria Åbondelle, 040-5147954, myös viime hetken poisjäännit 
kisapäivänä Marialle. Osallistumismaksun palautukseen oikeuttavat poissaolot tulee ilmoittaa ennen 
kilpailun alkua. Postita eläinlääkärin- tai lääkärintodistukset tms. ja tilitietosi Agility.ax:in rahastonhoitajalle 
ilmoitusmaksujen takaisinmaksua varten osoitteeseen: Agility.ax rf /Kasssör, co Ålands Kenneldistrikt rf, 
Kaptensgatan 2, 22100 Mariehamn tai sähköpostiositeen kassor@agility.ax.  

Kisapaikalla ei ole vesipistettä. Muistathan siis ottaa mukaan koirallesi juomavettä ja vesikulho 
sekä juotavaa myös itsellesi!  

Kisapaikalla on ulko-WC. Kenttä on savuton, tupakointi on sallittu alueella vain erikseen merkityllä 
paikalla. Kerääthän pois koirasi jätökset, jotta kisapaikka ja sen ympäristö pysyy siistinä.  

AGILITY:AX TOIVOTTAA KAIKILLE KISAAJILLE ONNEA JA MENESTYSTÄ 
KILPAILUIHIN!  

 



Covid-19 Poikkeusinfo  

Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 
tapahtuman järjestäjä, kilpailun toimihenkilöt tai tuomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta 
korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheuttavista vahingoista.  

Koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan osallistumismaksu 
palautetaan kilpailijan ilmoitusta vastaan.  

Ilmoittautuminen hoidetaan omatoimisesti opastuksella, numerolappuja ei käytetä.  

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet  

• Pidä etäisyyttä muihin kilpailupaikalle oleville.  

• Rata-alueen lähellä (2 m kentän rajasta) tulee välttää tarpeetonta oleskelua  

• Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän ohjeita.  

• Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita  

• Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt  

• Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö  

 

 

 

 


