
Ohjeistus Jyväskylän Agility Team ry:n agilitykilpailuihin 1.-2.8.2020 

 
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 

Sagi, Jyväskylän Agility Team ry, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole 

vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä 

näistä aiheutuvista vahingoista. 

 
 

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt:  

 
● Kisa-alueella on saatavilla desinfiointiainetta ja saippuan riittävyys on tarkastettu 

● Käsienpesupaikoja löydät molemmista käytössä olevista WC tiloista sekä WC2 sisäänkäynnin 

kautta kodinhoitohuoneesta (katso alueen kartta) 

● Odota WC:n vapautumista riittävän kaukana ulko-ovesta. Kulku WC sisään ja ulos samasta 

ovesta. Anna oviaukossa poistuvalle henkilölle riittävästi tilaa. 

● Ota muut kisaajat huomioon parkkialueella ja pidä turvavälit.  

● Kisapaikalla on kanttiini, josta voi ostaa pientä syömistä.  

 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla: 

 

Ilmoittautumispisteen löydät kerhotalon vasemmassa päädyssä olevasta autotallista, jonka iso 

ovi on avoinna. Ilmoittautuminen toimii omatoimi ilmoittautumisena, mutta 

ilmoittautumisessa on myös ilmohenkilö/infohenkilö avustamassa ongelmatilanteissa. 

 

Odota rauhassa että edellä oleva ilmoittautuja on poistunut ilmopisteeltä! 

 

ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA 

1. yliviivaa ilmolistasta oma nimesi 

2. jätä kisakirja sille varattuun laatikkoon 

3. jos nimesi on ilmolistassa keltaisella, näytä rokotustodistus ilmohenkilölle 

4. anna lahjakortit/liikuntasetelit ilmohenkilölle, joka merkitsee ne vastaanotetuksi omaan 

listaansa 

5. HUOM! Emme käytä kisoissa numerolappuja, seuraa kuulutusta! 

 

 

Mittaus: 

Mittausta tarvitsevat koirat ovat ilmoittautuneet mittaukseen Sagin linkin kautta. Kilpailukirjoja on 

myynnissä kisapaikalla 4 €/ kpl. vain Korttimaksu! 

● Mittaus suoritetaan klo 9.00 alkaen mittauspisteessä kerhotalon takana. 

● Toimi tuomarin/mittausavustajan ohjeiden mukaan.  

 

  



Luokkanousut ja kisapäivän aikana tapahtuvat poisjäännit: 

Luokkanousuista ja kisapäivän aikana kilpailupaikalla tapahtuvista poisjäänneistä ilmoitetaan 

ilmohenkilölle, joka toimittaa tiedon eteenpäin. 

 

Rataantutustuminen ja kilpailusuoritus: 

● Rataantutustuminen ryhmissä aikataulun  mukaan.  

● Uusi rataantutustumisryhmä tulee kentälle lähtö/maali päästä ja vanha ryhmä poistuu 

kentän takaosasta. 

● Halliin starttijärjestyksessä kolme seuraavaa koirakkoa 

● Maaliin tullut koirakko poistuu hallista heti oman suorituksensa jälkeen 

● Tulevat ja poistuvat koirakot käyttävät eri kulkureittejä! 

● Muista pitää etäisyyttä kisakavereihin ja toimihenkilöihin! 

 

Lämmittelyalue: 

● Lämmittelyalue sijaitsee hallin ulkokentällä.  

● Huolehdi turvallisuudesta. Vain yksi koirakko kerrallaan lämmittelyalueella. 

 

Palkintojenjako ja kisakirjojen luovutus: 

 

Erillisiä palkintojenjakotilaisuuksia ei järjestetä. Palkinnoille sijoittuneet sekä OIVA/SERT ruusukkeen 

ansainneet voivat noutaa palkinnot omatoimisesti ilmoittautumispisteestä. Lahjakortti 

(sarttilahjakortti, 2. ja 3. sijat ½ sarttilahjakortti) löydät kisakirjan välistä. 

 

Kisakirjan voit noutaa starttiesi jälkeen ilmoittautumispisteestä.  

 

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet  

● Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän ohjeita. 

● Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita (THL ohje). 
● Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 

kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.  

● Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt.  

● Mikäli sairastut tai saat koronaan sopivia oireita kilpailupäivän jälkeen, ole yhteydessä 

korona-neuvontaan.  

 

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

henkilö. 

 

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf?fbclid=IwAR0NbAsD7T9AcK-2joxCqE082oJRdS4SzpdkkEkIQIL8Fgs8zj4tjs0LDKM


 

 

 

 

 

 
  


