
 

  

 

Tervetuloa Janakkalan 7.-8.1.2023! 

 

Kiitos ilmoittautumisestasi agilityviikonloppuumme!  

Tuomareinamme toimivat Jessi Landen ja Esa Muotka.  Tuomariharjoittelijana lauantaina Mona 
Liljegren (1-2-luokat + 3-lk ensimmäinen agilityrata) Sunnuntain Mona harjoittelee 3-luokkien 
agilityratojen arvostelua ja Jenny Naumanen 1-2-luokkien arvosteluja.   
Vastaavan koetoimitsijan pestiä hoitaa   
Päivi Remula p. +358 40 9012 056. 
 

Ennen kilpailua 

Tarkista ilmoittautumistietosi. Jos havaitset tiedoissa virheitä, joudut jäämään kisasta pois, 

ilmoita asiasta mahdollisimman pian sähköpostilla agility.jankk (at) gmail.com tai WA-

/tekstiviestillä p. +358409012056 Päivi Remula  

Perjantaista klo 12:00 eteenpäin ilmoitukset vain viestillä.  

 

Olethan tutustunut 1.1.2023 voimaantulleisiin sääntöihin: 

https://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/agilitysaannosto/ 

 

Helpottaaksesi kilpailutoimiston tehtäviä, ole ystävällinen ja laske jo valmiiksi ja 

merkitse esim. post-it-tarralle kilpailukirjan väliin: 

Tilanne 31.12.2022 

saavuttamiesi hyppynollien määrät 1- luokasta 

saavuttamiesi agilitynollien määrät 1-luokasta, mikäli kisaat 1.1.2023 alkaen 

ykkösluokassa, merkitse myös montako näistä nollista on LUVA-nollia (agility- ja 

hyppy erikseen).  Mikäli kilpailet  jo 2- tai 3-luokassa LUVA-määrillä ei ole 

merkitystä 

 

saavuttamiesi hyppynollien määrät 2- luokasta 

saavuttamiesi agilitynollien määrät 2-luokasta, mikäli kisaat 1.1.2023 alkaen 2-

luokassa, merkitse myös montako näistä 2-luokassa saaduista nollista on LUVA-

nollia (agility- ja hyppy erikseen).  Mikäli kilpailet  jo 3-luokassa LUVA-määrillä ei ole 

merkitystä 

 

saavuttamiesi hyppynollien määrät 3- luokasta, mikäli nollia on vähintään 9 kpl, 

kirjoita väh 9x 0-tulos 

 

saavuttamiesi agilitynollien määrät 3-luokasta, mikäli nollia on vähintään 9 kpl, 

kirjoita väh 9x 0-tulos 

 

Kiitos jo etukäteen vaivannäöstäsi!  

Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira/ohjaaja sairastuu/ 

loukkaantuu. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava lääkärin/fysioterapeutin tmv. 

todistus. Kisamaksupalautuksista joudumme vähentämään pankkikuluja 2 euroa. Hyväksytystä 

syystä palautettavan kisamaksun voi vaihtaa myös kisalahjakorttiin, jolloin pankkikuluja ei peritä. 

Kisamaksujen palautuspyynnöt viimeistään 15.1.2023 palautuslomakkeella, joka löytyy 



 

  

 

nettisivuiltamme osoitteesta: 

https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/   

 

Jos osallistut kilpailuun kiimassa olevan nartun kanssa, tulee nartulla käyttää 

juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi 

juoksuajasta. Ilmoita juoksusta ilmoittautuessasi kilpailupaikalla. Juoksusuoja poistetaan 

kilpailusuorituksen ajaksi. Erillinen lähtöalusta on järjestäjän puolesta. 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja SKL:n määräysten 

mukaisesti rokotettuja sekä ohjaajilla pitää olla Suomen Agilityliiton kilpailijalisenssi (A, B1 tai 

B2). 

Kilpailussa tulee noudattaa voimassa olevia antidopingsääntöjä. 

Aikataulut, lähtölistat ja kilpailijakirje löytyvät nettisivuiltamme 

https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/agilitykilpailut2/agilitykilpailut-7-8-1-2023/ 

Päivitämme lähtölistoja kisapäivän aikana ja ajan tasalla olevat listat on nähtävänä 

tulosnäytöillä, kun kaikki luokassa kilpailevat ovat ilmoittautuneet ja mahdolliset muutokset 

tallennettu tuloslaskentajärjestelmään.   

Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla 

vastuullaan. Suomen Kennelliitto, Suomen Agilityliitto, Janakkalan koirakerho ry, kokeen, 

kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisista 

altistumisista tai sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.  

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.  

Jokainen kilpailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Mikäli annettuja ohjeita ei 

noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö.  

Kilpailualueella on saatavilla käsihuuhdetta. Käsienpesupaikka on wc:n yhteydessä. Kulku wc-

tiloihin vain kentän 3 ovesta. (suoraan ulkokautta wc-tiloihin ei kulkua) 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla  

• Ilmoittautuminen kisapaikalla tapahtuu kerhotilassa, johon kulku kentän 3 ovesta 

Ilmoittautuminen omatoimi-ilmoittautumisena.  Kilpailija ottaa post-it-lapuille kirjoitetut 

omat kilpailunumeronsa ja liimaa omaan kisakirjaansa sen aukeaman kohdalle, johon 

tuloksia kirjataan.  Sen jälkeen kilpailija laittaa kirjan oikean taso- ja säkäluokan 

laatikkoon numerojärjestykseen.  

Ota kisaajanumeroasi osoittava numeroliivi tai numerolappu.  Mikäli ohjaat useita koiria, 

huolehdi että kilpailuradalla vain kilpailuvuorossa olevan koiran numero on näkyvissä. 

• Jos maksat startteja kisalahjakorteilla, liikuntaseteleillä tmv. kirjaa nimesi jokaiseen 

lahjakorttiin/liikuntaseteliin etukäteen ja laita kortit niille varattuun laatikkoon. 

• Rokotukset tarkistetaan pistokokein: Mikäli kilpailunumerosi päättyy 

numeroon 9, lähetä kuvat rokotusmerkinnöistä tai kuvakaappaus 

omakoiran rokotusmerkinnästä WA:lla p. 0409012056 viimeistään 

perjantaina 6.1.2023  

• Ilmoittautumispiste avataan n. 45 min ennen päivän ensimmäistä rataantututustumista  



 

  

 

• Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen 

luokkasi arvioitua alkamisaikaa.  

 

 

Palkintojenjako ja kisakirjojen luovutus  

Palkinnot voi noutaa kerhotilasta.  

Nollatuloksen tehneiden koirakoiden kilpailukirjat tuodaan ilmoittautumispisteeseen tasoluokan  

tulosten vahvistamisen jälkeen.  

  

Kerhotilassa toimii puffetti! Emme käsittele kilpailupaikalla käteistä rahaa.  Maksut vain 

pankkikortilla tai mobilepaylla JANKK kanttiini 57179,  

JANKK agility 41189,  kirjoita tähän maksun aihe esim. kisakirja tai mitä maksatkin. 

Kilpailupaikka 

Kilpailupaikan osoite on 

JANKK-Areena, Kiianlinnantie 11, 14200 TURENKI.  

https://www.youtube.com/watch?v=DMmZYqgxaJs&feature=youtu.be  

Kilpailut käydään hallissa korkki-hiekkatekonurmella. 

 

Järjestämme häkkialueen hallin nosto-ovipäätyyn.  Alueelle kuljetaan hallin 1-

ovesta. Alue on rajallinen.  Kenttäalueen pitkälle sivulle ei saa laittaa häkkejä! 

 

Ajo-ohje: 

Erkane Helsinki - Tampere moottoritieltä (E12, vt3) Janakkala – Turenki liittymästä (nro 22). Aja 

kohti Turenkia n. 2,5km (tie nro 292) ja käänny vasemmalle Rastilantielle. Aja n. 1km ja käänny 

oikealle Kiianlinnantie. Halli näkyy vasemmalla puolella hiekkakuopan pohjalla.  

 

Linkki googlemapsin street view-näkymään: 

https://www.google.com/maps/@60.9288828,24.57741,3a,75y,343.79h,103.59t/data=!3m6!1e1

!3m4!1sYmb8f1Tf7M5aIgIAQfSyug!2e0!7i13312!8i6656 

Autot pysäköidään hallin pitkän sivun eteen paikoitusalueeksi merkitylle paikalle. Hallin 

edustalla on 10 m leveä pelastustie, johon ei saa asettaa mitään vapaata kulkemista 

estäviä tarvikkeita/välineitä. 

Viitteellinen pohjakuva kilpailualueesta: 

https://1573920.167.directo.fi/@Bin/f64889f27ebcdb2d72ccc7693edfdc58/1627391757/applicati

on/pdf/57085450/AluekarttaJanakkalaOpen2021.pdf 

Kiinteistön vesi on juomakelpoista vesijohtovettä. 

WC:t löytyvät sisältä hallista (myös 1 inva-wc sekä vauvanhoitopöytä ja ensiaputarvikkeet). WC-

tilaan kuljetaan kentän 3-ovesta. (suoraan ulkokautta wc-tiloihin ei kulkua) 

Koiria ulkoilutetaan kytkettynä kilpailupaikalla ja sen läheisyydessä liikuttaessa.  

Kuvaan on merkitty keltaisella yksi mahdollinen koirien ulkoilutusreitti. Hallin vasemmalla 



 

  

 

puolella olevat rinteet vievät suoraan yksityisalueelle. 

Tällä alueella (punainen viiva) liikkumista on vältettävä. 

Koiria ei päästetä tarpeilleen naapureiden piha-alueille.  

Koirien jätökset tulee kerätä kaikkialta. 

Toivomme, että hallissa käytetään eri kenkiä kuin ulkona. Näin matto säilyy puhtaampana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toivotamme Sinulle ja Koirallesi mukavaa kisaviikonloppua! 

Janakkalan Koirakerho ry – JANKK 


