
Kiitos ilmoittautumisestasi   
Päijät-Hämeen Agility-Urheilijat ry:n  järjestämään agility-kilpailuihin  
Vierumäellä 20.-21.8.2022  
  

Tuomarina lauantaina toimii Sati Mikkilä ja sunnuntaina Jan Egil Eide.. 

  

Kilpailupaikka on Vierumäellä, Suomen Urheiluopistolla os. Kaskelantie, Heinola. 

Kilpailukenttänä toimii tekonurmialue joka sijaitsee Kaskelantiellä tennishallin ja jäähallin välissä. 

Opaskartassa kenttä on merkitty numerolla 4. Aluekartan sekä muutakin tietoa alueesta löydät 

osoitteesta https://vierumaki.fi/info 

  

Ilmoittaudu kisapaikalla puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Kisat alkavat 

lauantaina klo 10:00 ja sunnuntaina klo 9:00. Luokan ensimmäistä rataa ei aikaisteta, mutta 

seuraavien ratojen alkamisajat ovat ohjeellisia ja radat alkavat välittömästi radan valmistuttua.  

  

Muistathan, että voi tulla kisapaikalle vain terveenä. Muista myös huomioida kanssakilpailijat. 

  

Ilmopiste toimii itsepalveluperiaatteella. Nouda ilmopisteeltä oma numerolappusi ja jätä samalla 

kilpailukirjasi. Jos maksat lahjakorteilla merkitse niihin oma nimesi sekä kilpailunumerosi.  

Kilpailijan vastuulla on huolehtia siitä, että starttimaksut ovat hoidettu ennen kisaamista.  

  

Kilpailuissa ei ole buffettia. Vierumäen omat ravintolat ovat kilpailijoiden käytettävissä. Kahvila-

Ravintola Green toimii aivan kentän välittömässä läheisyydessä olevan tennishallin yläkerrassa. 

WC-tilat sekä suihkut ja pukukopit löytyvät niinikään tennishallin yhteydestä. Pysäköintilaa löytyy 

mm. jäähallin pysäköinitalueelta jolta kulkuyhteys kentälle jäähallin sivulta.    

  

 

                Lauantai  

  

  LUOKKA  KLO  KOIRIA  

1A agi  xS, S, M, sL, L   10:00 22 

1B hr  xS, S, M 11:00 16  

1B hr sl, L 11:05 26 

1C hr  xS, S, M 12:20 14  

1C hr sL, L 12:25 24 

2C hr xS, S, M, sL, L 13:45 14 

2B hr xS, S, M, sL, L 14:30 15 

2A agi xS, S, M, sL, L 15:20 14 

     

  



 

    Sunnuntai 

      

  

  

   

 Torstai  

  

             

   Huom ! Kaksi tutustumiserää 

  

 
  

  

Muista ottaa mukaasi:  

• kilpailukirja (voi ostaa myös kisapaikalta)!           

• rokotustodistus   

• koiran rekisteritodistus / omistajatodistus (x-rotu)   

• mittaustodistus (jos on sellainen)  

• agilitylisenssi tai lisenssin maksukuitti  

• osallistumismaksukuitti tarvittaessa    

        

Jos olet ilmoittanut maksavasi osallistumisen P-HAU:n lahjakorteilla tai liikunta-seteleillä, 

muistathan ottaa ne mukaan.   

  

Päivystävä eläinlääkäri on tavoitettavissa puhelinnumerosta 0600 392 121.  

Kisapaikalla on vesipiste, josta saa juomavettä.   

Kisapaikan läheisyydessä on tienvarsiopasteita, jotka opastavat kisapaikalle.  

  

Maksupalautusta varten juoksutodistukset/lääkärintodistukset tili- ja yhteystietoineen kisapaikalle 

tai osoitteeseen pirjo.kilpi@dnainternet.net   

        

Ilmoitathan poisjäännistä mahdollisimman pian tekstiviestillä vastaavalle koetoimitsijalle.  

  

Vastaava koetoimitsija:    

Lauantaina Mira Ikonen puh. 040 554 5501  

 Sunnuntaina  Sari Jokiranta puh.  

                    

Lähtölista tulostettavissa nettisivuiltamme http://www.p-hau.net    

  

  LUOKKA  KLO  KOIRIA  

3D agi  L, sL 9:00 42  

3E agi L, sL 10:25 47 

3F hr L, sL 11:55 46 

3F hr M, S, xS 13:15 48 

3E agi M, S, xS 14:50 49 

3D M, S, xS 16:25 41 

si:   
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Tervetuloa ja onnea kilpailuun!        

  

  

Kilpailuja sponsoroi:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ajo-ohjeet: 

 

Kilpailupaikka on Suomen Urheiluopistolla joka sijaitsee Vierumäellä Heinolassa. 

Urheiluopistolle on hyvät opasteet 4-tieltä. Kilpailukenttä sijaitsee Kaskelantiellä opiston aluella 

jäähallin läheisyydessä. Kaskelantielle ja jäähallille on opastus välittömästi kun saavut opiston 

alueelle. Opiston alueen toiminnoista löytyy hyvä aluekartta joka löytyy opiston sivuilta 

https://vierumaki.fi/info  

  

 


