
                   Tervetuloa kilpailemaan Lappeenrantaan! 
 

                            
    
 
 
Lappeenrannan Agility Urheilijoiden järjestämä kisaviikonloppu juostaan Lappeenrannan 
koiraurheilukeskuksen hallissa. Alustana hallissa on keinotekonurmi. Osoite on Totokatu 5. 
 
Ilmoittautuminen 
 
Kilpailijan tulee ilmoittautua viimeistään puoli tuntia ennen luokan arvioitua alkamisaikaa. 
Ensimmäistä kertaa kilpailevat koirat mitataan ennen kilpailua, ole siis ajoissa paikalla ja 
seuraa kuulutuksia kisapaikalla. 
 
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan rokotettu 
(rokotustodistuksesta tulee ilmetä rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä). Kisapaikalle 
tarvitset kilpailukirjan lisäksi koiran rekisteri- ja rokotustodistukset. Kilpailukirjoja voi ostaa 
ilmoittautumispisteestä. Ohjaaja tarvitsee voimassaolevan kilpailulisenssin. Pidä lisenssi tai 
kuitti maksetusta lisenssistä mukanasi. 
 
Juoksuiset nartut saavat osallistua 3-luokan kilpailuun. Kisapaikalla pitää koiralla olla 
juoksuhousut jalassa ja punainen nauha taluttimessa, nauhoja on saatavilla ilmopisteessä. 
 
Suomen Kennelliiton antidoping-säännöt ovat voimassa näissä kilpailuissa.  
 
 
Kilpailut 
 
Viikonlopun tuomarineina toimivat Minna Räsänen ja Elina Hannikainen-Himanen. 
 
Toivomme jokaisen kilpailijan huolehtivan omasta lähtövuorostaan, jotta turhilta viivästyksiltä 
vältyttäisiin.  
 

 

 
 

Kilpailujen arvioitu aikataulu:  
 
 
 
 
  



 
 
Lauantai 29.10.2016  
 
3lk Tuomarina Minna Räsänen 
 
A (hyppy)   C (agility) 
maksi 34 klo 10:00 medi 27 klo 13:00 
   mini 23 klo 13:40 
B (agility)    
maksi 33 klo 11:00 B (agility) 
   medi 30 klo 14:30 
C (agility)   mini 26 klo 15:15 
maksi 30 klo 12:00  
   Minnan radan tuomaroi 
 palkintojen jako Elina Hannikainen-Himanen 
   A (hyppy) 
   medi 31 klo 16:10 
   mini 23 klo 16:50 
 
    palkintojen jako 
  kisat päättyy n. klo 17:35 
 
 
 
 
 
Sunnuntai 30.10.2016 
 
Tuomarina Minna Räsänen 
1lk   2lk 
D (hyppy)   F (agility) 
maksi 23 klo 9:00 maksi 16 klo 14:10 
medi 11 klo 9:35 medi   7 klo 14:40 
mini 14 klo 9:35 mini 10 klo 14:40 
 
E (agility)    palkintojen jako 
maksi 26 klo 10:35  
medi 12 klo 11:20 Tuomarina Elina Hannikainen-Himanen 
mini 14 klo 11:20 E (agility) 
   maksi 16 klo 15:40 
F (agility)   medi   7 klo 16:10 
maksi 25 klo 12:20 mini 10 klo 16:10 
medi   9 klo 13:05  
mini 10 klo 13:05 D (hyppy) 
   maksi 13 klo 17:00 
 palkintojen jako medi   7 klo 17:25 
   mini   9 klo 17:25 
 
    palkintojen jako 
 
  kisat päättyy n. klo 18:10 
 
 
  



Hallin tiloissa Sinua palvelee seuramme lämmin kahvio, josta löydät sekä suolaista että 
makeaa purtavaa edullisin hinnoin. Muistathan huolehtia ympäristön siisteydestä ja korjata 
koirasi jätökset pois hallin lähialueilta. 
 
Kilpailujen vastaavana koetoimitsijana toimivat   
Mirka Nokkonen ja Henna McIntosh 0408314997 
 
Huomaathan, että lähtölistoja ei jaeta ilmoittautumispisteessä, vaan lähtölistat ovat 
nähtävillä seinällä. Mikäli haluat lähtölistan itsellesi, tulostathan sen etukäteen internet-
sivuiltamme www.lau.fi.  
 
Peruutuksista ja maksunpalautuksista tulee lähettää selvitys 6.11.2016 mennessä 
osoitteeseen: Kirsi Kyröläinen, Haukitie 45-49 B 5, 54915 Saimaanharju, tai email: 
lau.kilpailutmk@gmail.com Selvityksessä tulee käydä ilmi peruutuksen syy 
(eläinlääkärin/lääkärin todistus tai juoksutodistus tms.), koiran ja ohjaajan tiedot, tilinumero, 
perutut radat sekä palautuksen määrä.  
 
Ilmoitathan luokkanousut ja muut mahdolliset muutokset koetoimitsijalle tai Kirsi 
Kyröläinen 050 338 9936 
 
 
 

 

               Onnea ja iloista mieltä kilpailuihin! 
  

http://www.lau.fi/
mailto:lau.kilpailutmk@gmail.com


AJO-OHJE kisapaikalle: Navigointikoordinaatit: l61.0391 p28.1101 
 
Imatran suunnasta tulijat: 6-tieltä ramppi nro 51, Sammonlahti/Korkeakoulu. Käänny 
rampilta oikealle kohti Sammonlahtea. Käänny seuraavasta risteyksestä vasemmalle (Alatie) 
ja heti sen jälkeen oikealle Totokadulle, jonka jälkeen punainen hallimme on edessäsi! 
 
Mikkelin ja Kouvolan suunnasta tulijat: 6-tieltä ramppi nro 51, 
Sammonlahti/Korkeakoulu/Ravirata oikealle. Käänny rampilta vasemmalle kohti 
Sammonlahtea. Käänny seuraavasta risteyksestä vasemmalle (Alatie) ja heti sen jälkeen 
oikealle Totokadulle, jonka jälkeen punainen hallimme on edessäsi! 
 
HUOM! Autoja parkkeerattaessa hallin seinustat on jätettävä vapaaksi. Kahvion 
päätyyn sekä ovien edustoille pysäköinti on kielletty. 
 

 
 

SEURAAVAT KILPAILUT LAPPEENRANNASSA:  16-18.6.2017 

 
Katso lisätietoja Suomen Agilityliiton kisakalenterista tai www.lau.fi lähempänä kisoja.  

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN ILOISEEN KARJALAAN! 


