
 
TERVETULOA WUOKSEN AGILITY URHEILIJAT RY:n  

AGILITYKILPAILUIHIN IMATRALLE 5.-6.9.2015 
 
Kilpailut pidetään Imatralla Vuoksenniskan urheilukentällä, osoitteessa Vuoksenniskantie 96, 
55800 Imatra. HUOM! KISAPAIKKA ON VAIHTUNUT ALKUPERÄISESTÄ! 
Kilpailupaikkana on hiekkapohjainen kenttä. Paikalla on puffetti ja wc. 
 
Lauantaina on kaksi agilityrataa (A ja B) 1-2 luokille ja yksi agilityrata (B) 3 luokille. 
Sunnuntaina on yksi agilityrata (A) ja yksi hyppyrata (B) 3 luokille. Lisäksi ratkotaan Kymenläänin 
kennelpiirin piirinmestaruudet 3 luokan agility- ja hyppyradan yhteistuloksella sekä joukkuekisana. 
 
Tuomarina launtaina:  Tuomarina sunnuntaina: 
1-3 lk Anne Huittinen  A-kilpailu Anne Huittinen 
   B-kilpailu Minna Räsänen 

Mini joukkue Anne Huittinen 
Medi ja maxi joukkue Minna Räsänen 
varalla Jan Vesalehto 

Ota mukaan: 
* kilpailukirja (voit ostaa kisapaikalta)  * rekisteri- ja rokotustodistukset 
* maksukuitti/lahjakortti, jos et ole sitä toimittanut * lisenssikortti tai muu todistus lisenssistä 
 
Ensimmäistä kertaa kilpailevat: saavu hyvissä ajoin paikalle, koirat mitataan ja kilpailukirjat tarkas-
tetaan ennen kilpailun alkua. 
 
Ilmoittaudu yksilökilpailuun puoli tuntia ennen arvioitua rataantutustumisaikaa. Joukkueenjohtajat 
ilmoittavat ja vastaavat joukkueen jäsentensä rokotusten voimassa olosta, tarkistus pistokokeit-
tain. Joukkueilmoittautuminen yksilöilmoittautumisen jälkeen, mutta viimeistään ennen maxien 
rataantutustumista. 
 
Muista korjata koirasi jätökset kisa-alueelta ja lähiympäristöstä. Kilpailupaikka on koulun ja päi-
väkodin yhteydessä, joten on erittäin tärkeää, että siisteydestä pidetään huolta. 
 
Ilmoitathan poisjäännit ja luokkamuutokset hyvissä ajoin p. 045 322 4239. 
Kisapäivänä päivystää vastaava koetoimitsija Sari Suonio: p. 045 322 4239. 
 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi) ja rokotettu 
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti sekä vähintään 18 kk ikäinen. 
Juoksuinen narttu saa osallistua 3-luokan kilpailuihin. Se saa oleskella kentillä vain oman suoritus-
vuoronsa aikana, sen on käytettävä juoksusuojaa (poistetaan suorituksen ajaksi) ja talutushihnaan 
tulee sitoa punainen nauha. Ilmoita juoksuista ilmoittautumisen yhteydessä. 
HUOM! Juoksuinen koira ei voi osallistua joukkuekilpailuun. 
 

 
Wuoksen Agility Urheilijat ry toivottaa mukavaa kisapäivää! 

 



 
ARVIOITU AIKATAULU: 
Ilmoittauduthan hyvissä ajoin ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Radat voivat alkaa 30 min 
etuajassa. 

Lauantai 5.9 
lk lkm rataan  

tutustuminen 
lk lkm  rataan 

 tutustuminen 
1A   1B    
Mini 6 10:00 Mini 6  11:10 
Medi 5 10:00 Medi 5  11:10 
Maxi 10 10:00 Maxi 10  11:10 
       
2B   2A    
Mini 6 12:20 Mini 6  13:30 
Medi 1 12:20 Medi 1  13:30 
Maxi 7 12:20 Maxi 7  13:30 
       
3B       
Mini 15 14:35     
Medi 4 14:35     
Maxi 8 14:35     

 

Sunnuntai 6.9 
lk lkm rataan  

tutustuminen 
lk lkm  rataan 

 tutustuminen 
3A   3B    
Mini 46 9:00 Mini 46  12:20 
Medi 39 10:00 Medi 39  13:20 
Maxi 38 11:00 Maxi 39  14:10 
       

 
 
 
 
 
Palkintojen jako jokaisen luokan jälkeen. 
 
Parkkitilaa rajoitetusti koulun remontin takia. Mahdollisuus pystyttää telttoja kentän reunalle. 

 

Joukkueet lkm Rataantutustuminen 
Mini 13/52 15:30 
Medi 6/24 17:00 
Maxi 10/40 17:40 



 
 
Karttalinkki: 
https://www.google.fi/maps/place/Vuoksenniskantie+96,+55800+Imatra/@61.2275741,28.838
3477,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4690a7dd22e11039:0x28f4a674db908b95?hl=fi 
 
 
Ajo-ohjeet: 
Lappeenrannan suunnasta: 
Aja liittymästä oikealle Vuoksenniska -> rampin jälkeen käänny vasemmalle Kymälahdentie ja jatka 
suoraan liikenneympärästä (vaihtuu Torikatu). Seuraavista liikennevaloista -> käänny oikealle 
Vuoksenniskantie n. 300 m -> Kioskin jälkeen käänny vasemmalle. Kilpailupaikka on mäen päällä 
olevan koulun kenttä. 
Pysäköinti tilaa koulun pihalla rajoitetusti, lisäpysäköinti alhaalla kioskin parkkipaikalla (Vuoksen-
niskantie 47). 
 
Joensuun suunnasta: 
Aja liittymästä oikealle Vuoksenniska -> rampin jälkeen käänny oikealle Kymälahdentie ja jatka 
suoraan liikenneympyrästä (vaihtuu Torikatu). Seuraavista liikennevaloista -> käänny oikealle 
Vuoksenniskantie n. 300 m -> Kioskin jälkeen käänny vasemmalle. Kilpailupaikka on mäen päällä 
olevan koulun kenttä. 
Pysäköinti tilaa koulun pihalla rajoitetusti, lisäpysäköinti alhaalla kioskin parkkipaikalla (Vuoksen-
niskantie 47) 
 
Kisoja ovat sponsoroineet: 

 

 
 

https://www.google.fi/maps/place/Vuoksenniskantie+96,+55800+Imatra/@61.2275741,28.8383477,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4690a7dd22e11039:0x28f4a674db908b95?hl=fi
https://www.google.fi/maps/place/Vuoksenniskantie+96,+55800+Imatra/@61.2275741,28.8383477,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4690a7dd22e11039:0x28f4a674db908b95?hl=fi

