
    

TervetuloaTervetuloaTervetuloaTervetuloa   

kilpailemaan Valkeakoskelle 13.-14.5.2017 

Kisat järjestetään Korkeakankaan hiihtokeskuksen hiekkakentällä 

osoite: Veikko Hakulisentie 110 Valkeakoski 

Ylituomareina toimivat lauantaina Kati Wala-Bruin ja sunnuntaina Asko 

Jokinen. Tuomariharjoittelija Tommi Raita-Aho arvostelee kaikki 

kilpailut. 

Lauantaina vastaavana koetoimitsijana toimii Kristina Jokio 

0504667885 ja sunnuntaina Suvi Anttila 0442703214. 

Ilmoittauduthan kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi 

arvioitua alkamisaikaa. Muista ottaa mukaan kilpailukirja, rokotus- ja 

rekisteritodistus.  

Rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus tarvitaan, jos koiralla ei 

ole vielä vahvistettua kilpailukirjaa. Ensimmäistä kertaa kisaavien 

kannattaa saapua paikalle hyvissä ajoin mittausta ja kilpailukirjan 

vahvistamista varten. 

Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, niin muista tuoda 

lahjakortti tai maksukuitti tullessasi.  

Agility- / hyppysertin vastaanottaminen. Pyydämme kertomaan 

ilmoittautumispisteessä, mikäli koirasi VOI VASTAANOTTAA agility- tai hyppysertin. 

Kerro myös koirasi valioitumismahdollisuudesta. 

Lähtölistat löydät osoitteesta https://walkeakoskenagility.wordpress.com/ ja ne ovat 

vain nähtävissä kisapaikalla. Muista tulostaa oman lähtölistasi. 

Kisaan osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkittyjä ja rokotettuja kennelliiton 

määräysten mukaisesti. Ajantasaisen tiedon antidoping-säännöistä löydät osoitteesta 

www.kennelliitto.fi 

3. luokkaan osallistuvan kiimaisen nartun tulee käyttää kisapaikalla juoksusuojaa ja 

sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja 
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poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Kisapaikalla on lähtöalueelle erillinen alusta 

kiimaisia narttuja varten. 

 

Poisjäännit : 

Ilmoittautumismaksu palautetaan, mikäli koiralla alkaa kiima tai koira tai ohjaaja 

sairastuu/loukkaantuu. Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on toimitettava 

lääkärin/fysioterapeutin tms. todistus. Ilmoita myös pankkitilin numero, jonne rahat 

palautetaan, sekä maksamasi osallistumismaksun määrä. Ilmoitathan poissaolot ja 

muutokset mahdollisimman ajoissa tekstiviestillä ti-la Kristina Jokio 0504667885, su 

Suvi Anttila 0442703214 

Kisamaksujen palautukseen oikeuttavat todistukset osoitteeseen : 

kristina.jokio@kesko.fi 

AIKATAULUT 

Huom ! Aikatauluja voidaan sääntöjen puitteissa aikaistaa tarvittaessa n. 30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Korkeakangas on yleistä liikunta-aluetta, joten kerääthän koirasi jätökset pois.  

Kisapaikalla laskettelurinteen läheisyydessä on kahvila josta saa ostaa juomia ja 

pientä purtavaa.  

Iloista kilpailumieltä ja menestystä kisaan ! 

KISAPAIKAN KARTTA: 

HUOM! Kilpailijoiden pysäköinti laskettelurinteen juurella ja kentän viereisellä 

nurmialueella. 
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Ajo-ohjeet : 

Tampereen suunnasta  

• Poistu tieltä 3 liittymästä nro 36 Valkeakosken viittojen mukaan tielle nro 

130. 

• Aja suoraan n. 17 km T-risteykseen, josta käänny vasemmalle Valkeakosken 

suuntaan tielle 304. 

• Käänny Hämeenlinnan suuntaan tielle 130. 



• Aja suoraan n. 2 km ja käänny vasemmalle Valkeakoski E-viitan mukaan 

(Tavaksentielle). 

• Aja n. 3 km ja käänny oikealle Kaapelintielle (risteyksessä on Siwa) 

• Aja Kaapelintietä n. 3 km ja käänny vasemmalle Veikko Hakulisentielle. 

• Aja n. 1 km ja olet kisapaikalla. 

Helsinki/Hämeenlinna suunnasta 

• Poistu tieltä 3 liittymästä nro 29 Valkeakosken viittojen mukaan tielle 130. 

• Aja suoraan n. 13 km ja käänny oikealle Valkeakoski E-viitan mukaan 

(Tavaksentielle). 

• Aja n. 3 km ja käänny oikealle Kaapelintielle (risteyksessä on Siwa) 

• Aja Kaapelintietä n. 3 km ja käänny vasemmalle Veikko Hakulisentielle. 

• Aja n. 1 km ja olet kisapaikalla. 

Turun suunnasta: 

• 9-tien muuttuessa moottoritieksi, pysy oikealla kaistalla ja aja 

moottoritieltä liittymästä nro 33 Valkeakosken suuntaan tielle nro 304.  

• Aja n.10 km ja käänny oikealle Hämeenlinnan suuntaan tielle nro 130.  

• Aja suoraan n. 2 km ja käännytään vasemmalle Valkeakoski E-viitan 

mukaan (Tavaksentielle).  

• Aja n. 3 km ja käännytään oikealle Kaapelintielle (risteyksessä on Siwa).  

• Aja Kaapelintietä n. 3 km ja käänny vasemmalle Veikko Hakulisentielle.  

• Aja n. 1 km ja olet kisapaikalla 

Lahden suunnasta: 

• valtatieltä 12 (Lahti-Tampere) käänny vasemmalle Valkeakoskelle tie 

nro 307:lle.  

• Ajetaan n. 15 km ja käännytään vasemmalle Veikko Hakulisentielle 

(laskettelurinteen kyltti)  

• Aja n. 1,5 km ja tulet kisapaikalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


