
 
 
 

TERVETULOA WUOKSEN AGILITY URHEILIJAT RY:n  
AGILITYKILPAILUIHIN IMATRALLE 11.-12.7.2020 

 
Kilpailut pidetään Imatralla Vuoksenniskan urheilukentällä, osoitteessa Vuoksenniskantie 96,        
55800 Imatra. Kilpailupaikkana on hiekkapohjainen kenttä. Paikalla on take away buffetti, jossa            
voit maksaa kortilla. Kummassakin pukuhuoneessa on yksi wc.  
 
Lauantaina on yksi hyppyrata (A) ja kaksi agilityrataa (B ja C) 1-luokille ja 2-luokille. 
Sunnuntaina kisataan Kymen kennelpiirin piirinmestaruuksista sekä yksilöissä että joukkueissa. 
 
Tuomareina Marja Lahikainen (la ja su yksilöt) ja Sami Topra (su joukkueet) 
 
Ota mukaan: 
* kilpailukirja (voit ostaa kisapaikalta) * rekisteri- ja rokotustodistukset 
* lahjakortti, jos olet käyttänyt sitä maksuna * kiertopalkinnot  

(viime vuoden voittajajoukkueet!) 
 
ILMOITTAUTUMINEN ilmo -pisteeseen, mutta ilman kilpailukirjojen jättöä ja turvavälit         
huomioiden 
Joukkueet ilmoittaa joukkueen johtaja kerralla. 
 
Mittaustodistus tulee olla mukana tai siitä pitää pystyä näyttämään kuva kisapaikalla. 
 
Tapahtuman viimeisimmät tiedot/ohjeet löytyy https://www.facebook.com/events/898290680640162 
Facebook, Wuoksen Agility Urheilijat ry => Heinäkisat 
 
MITTAUS 
Kilpailun yhteydessä tehtävään mittaukseen voivat osallistua koirat, jotka kisaavat ensimmäistä 
kertaa ja joilla ei ole vielä mittaustodistusta sekä koirat joilla on väliaikainen mittaustodistus 
voimassa. Mittaukseen tulee ilmoittautua etukäteen. Ensimmäinen mittaus maksaa 10 €, maksu 
kisapaikalla käteisellä. Jos tarvitset mittausta, ilmoita siitä sähköpostilla ilmot.wuoks@gmail.com, 
niin saat linkin ilmoittautumiseen. Saavu hyvissä ajoin paikalle, sillä koirat mitataan ja kilpailukirjat 
tarkastetaan ennen kilpailun alkua. 
 
Muista korjata koirasi jätökset kisa-alueelta ja lähiympäristöstä. Kilpailupaikka on koulun ja           
päiväkodin yhteydessä, joten on erittäin tärkeää, että siisteydestä pidetään huolta. 
 
Ilmoitathan poisjäännit ja luokkamuutokset hyvissä ajoin p. 0503407665/Teija Hinkkanen 
Kisapäivänä päivystää vastaava koetoimitsija: 

- lauantaina Teija Hinkkanen puh. 0503407665 
- sunnuntaina Sari Suonio puh. 0503488202 

 
KORONAOHJEET 

- ethän tule kisapaikalle kipeänä (flunssan oireet) 
- huolehdi turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta 

https://www.facebook.com/events/898290680640162
mailto:ilmot.wuoks@gmail.com


 
 
 

- omat juomavedet suositeltavia, jotta minimoidaan ylimääräiset kohtaamiset vesipisteillä ja         
wc-tiloissa 

- vain nollakirjat kerätään! Ne tulee toimittaa toimitsijakopin luona olevaan postilaatikkoon          
heti tulosten selvittyä. Valmiit kirjat noudetaan ilmoittautumispisteen luota.  

- tulokset pyritään saamaan agilitytulospalveluun tolleri.net/tulospalvelu/ 
- “tuomarinpuhuttelun” pitää kuuluttaja ja palkinnot jaetaan ilman ihmiskontakteja 
- kisapaikalla ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä 

 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi) ja rokotettu           
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti sekä vähintään 18 kk ikäinen. 
Juoksuinen narttu saa osallistua kilpailuihin. Se saa oleskella kentällä vain oman suoritusvuoronsa            
aikana, sen on käytettävä juoksusuojaa (poistetaan suorituksen ajaksi) ja talutushihnaan tulee           
sitoa punainen nauha. Ilmoita juoksuista ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

Wuoksen Agility Urheilijat ry toivottaa mukavaa kisapäivää! 
 
ARVIOITU AIKATAULU: 
Ilmoittauduthan viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. 
 

Lauantai 11.7 
Ennakkoon 
ilmoitettujen 
koirien mittaus          
1A lkm rt  2C lkm rt 
Pikkumini 3 10:00  Pikkumini 0 14:40 

Mini 3 10:00  Mini 5 14:40 

Medi 7 10:00  Medi 5 14:40 

Pikkumaksi 12 10:30  Pikkumaks 3 14:40 

Maksi 13 10:35  Maksi 2 14:40 

1B      2B     
Pikkumini 3 11:35  Pikkumini 0 15:25 

Mini 5 11:30  Mini 5 15:25 

Medi 8 11:30  Medi 5 15:25 

Pikkumaksi 12 12:05  Pikkumaks 3 15:25 

Maksi 10 12:10  Maksi 3 15:25 

1C      2A     
Pikkumini 2 13:10  Pikkumini 0 16:15 

Mini 5 13:10  Mini 4 16:15 

Medi 8 13:10  Medi 4 16:15 

Pikkumaksi 12 13:35  Pikkumaks 3 16:15 

Maksi 10 13:40  Maksi 3 16:15 

palkintojenjako palkintojenjako 
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Sunnuntai 12.7.          
3D lkm rt  3E lkm rt 
Pikkumini 5 9:00  Pikkumaks 19 12:00 

Mini 24 9:05  Maksi 18 12:30 

Medi 18 9:40     
3E      3D     
Pikkumini 5 10:30  Pikkumaks 19 13:20 

Mini 24 10:35  Maksi 18 13:50 

Medi 18 11:15     

palkintojenjako palkintojenjako 
 

Sunnuntai 12.7    

JOUKKUEET lkm rt 
Pikkumini 8 15:10 

Mini1 13 15:25 

Mini 2 14 15:30 

Medi 16 16:10 

Pikkumaksi1 11 16:35 

Pikkumaksi2 12 16:40 

Maksi 20 17:15 

Mineissä ja pikkumakseissa ensimmäisessä erässä joukkueiden 1. ja 2. koirat,  
toisessa erässä loput 

 

 
Karttalinkki kisapaikalle (ajo-ohjeet seuraavalla sivulla): 
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 liikenneympyrästä (vaihtuu Torikatu). Seuraavista liikennevaloista -> käänny oikealle 
Vuoksenniskantie n. 300 m -> Kioskin jälkeen käänny vasemmalle. Kilpailupaikka on mäen päällä 
olevan koulun kenttä. 
 
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. 
 
 
 

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


 
 
 

Kisojamme sponsoroi: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


