
     TERVETULOA KISAAMAAN AURINKOISEEN JA TUULISEEN VAASAAN 20.-21.5.! 
 
Kilpailupaikka on VASin hiekkapohjainen kenttä, Rantareviiri. Se on Vaasan Keskussairaalan, uimahallin ja 
pesäpallostadionin takana rannassa. Tie, jonka päässä kenttämme sijaitsee, on Sanmarkinkatu, 65100 
Vaasa. Kadun risteyksessä on musta kyltti ”VAS, Rantareviiri”. 
  
Pohjoisesta tulevat ajavat Vaasanpuistikkoa suoraan keskustan läpi kunnes meri näkyy. Viimeisistä 
liikennevaloista käännytään vasemmalle Koulukadulle, joka ajetaan päähän asti. Sairaalan risteyksestä 
vasemmalle ja ennen uimahallia oikealle. 
Etelästä tulevat poistuvat moottoritieltä Hietalahti – Vaskiluoto -liittymästä. Seuraavasta risteyksestä 
vasemmalle ja uimahallin jälkeen vasemmalle. 
 
Parkkipaikkamme on n.100m päässä kentästä. Eihän kukaan parkkeeraa nurmikolle J 
 
Kilpailut alkavat lauantaina klo 9.00 (arvioitu päättyminen klo 18.00) ja sunnuntaina klo 10.00 (arvioitu 
päättyminen klo 16.00). 
Viikonlopun ajan tuomarina toimii Jari Tienhaara. 
Kilpailujärjestys on lauantaina 1A – 1B – 2A – 2B –  3A –  3B – 3C   
ja sunnuntaina 1E (hr) – 1D – 2D – 2E  (hr) – 3E (hr) – 3D  
Säkäluokkajärjestys on mini- medi- maxi jokaisessa tasoluokassa koko viikonlopun ajan. 
Palkinnot jaetaan 1B, 2B, 3B, 3C, 1D, 2E ja 3D -kisojen jälkeen. 
 
LÄHTÖLISTAT JULKAISTAAN AINOASTAAN NETISSÄ osoitteessa http://www.vaasanagilityseura.com/ . 
Kisapaikalla on nähtävillä lähtölista, josta voit tarkistaa viimeisimmätkin muutokset. 
 
Huomioithan, että kilpailuja voidaan aikaistaa puolella tunnilla arvioidusta aikataulusta, joten ole 
ajoissa paikalla. Ensimmäistä kertaa kisaavien koirien säkäluokka määritellään ja tunnistusmerkinnät 
tarkistetaan, jonka jälkeen tuomari voi vahvistaa kilpailukirjan.  
Mainitse ilmoittautumispisteessä mikäli koirasi kilpailukirja tarvitsee tuomarin vahvistuksen! 
 
Kilpailevien koirien tulee olla rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti sekä 
koirakoiden tulee noudattaa antidoping -säännöstöä. Lisätietoja www.kennelliitto.fi. 
3-luokkaan osallistuvalla kiimaisella nartulla tulee käyttää juoksusuojaa jatkuvasti kilpailuradan 
ulkopuolella ja sen hihnassa tulee olla punainen nauha merkkinä juoksuajasta. Mikäli kisaat juoksuisen 
koiran kanssa, otathan punaisen nauhan koiran hihnaan. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. 
Ilmoita ystävällisesti koirasi juoksusta ilmoittautumispisteessä. 
 
Muista ottaa mukaan kilpailukirja (voit ostaa myös paikan päältä, hinta 5 euroa), rekisteri- ja 
rokotustodistus, lähtölistat ja voimassa oleva SAGI:n lisenssi. 
Paikalla on buffetti, mutta ei juoksevaa vettä. Kenttämme yhteydessä on kaupungin hoitama puistoalue, 
joten kerääthän koirasi jätökset roskiksiin, joita alueella on useita. 
   
Mahdolliset poisjäännit ilmoitetaan ennen kisapäivää Anne Suorannalle puh. 040 555 5297  tai 
sähköpostilla vas.agikisat@gmail.com ja kilpailupäivänä vastaavalle koetoimitsijalle.  
Kilpailumaksun palautukseen oikeuttavat juoksu-, lääkärintodistukset tms. tulee postittaa viikon kuluessa 
kilpailusta osoitteeseen Liisa Metsälä, Pikkukotamäki 2, 65380 Vaasa. 
Muista laittaa mukaan myös tilinumerosi ja palautettava summa sekä yhteystietosi.  
 
Vastaavina koetoimitsijoina kisoissa toimii Ann-Sofi Loo (puh. 040 541 5083) 
 
HYVIÄ RATOJA JA LEPPOISIA KISAPÄIVIÄ TOIVOTTAA 
Vaasan Agility-seura ry 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARVIOITU AIKATAULU 

 
 


