
 

 
 

Kilpailu käydään lämmittämättömässä 
KKK-hallissa, jossa on pohjana kimmoisa 
kalliomursketuhka, sekä hallin ulkokentällä.  
Osoitteemme on Vuohimäentie 74, 02400 
Kirkkonummi.  

Ajo-ohjeen löydät tarvittaessa kotisivuiltamme 
ja paikalle opastavat myös punaiset 
tienvarsiopasteet. 

Tuomarina toimivat 

Torstaina 30.7 Anders Virtanen 

Mia Laamanen 

Perjantaina 31.7 Esa Muotka. 

 
Muista ottaa mukaasi: 

● kilpailukirja 

● rokotustodistus 

● rekisteritodistus tai sekarotuisen 
omistajatodistus 

● mittaustodistus 

 

 

 

Kaikkien kilpailuun osallistuvien koirien on oltava 
tunnistusmerkittyjä ja SKL-FKK:n määräysten 
mukaisesti rokotettuja. 

Lähtöluettelon löydät nettisivuiltamme 
kisakutsun yhteydestä. Ilmoittaudu viimeistään 
puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua 
alkamisaikaa (katso taulukko). Ilmoittautuminen 
on omatoimi-ilmo ja kaikki kisakirjat jätetään 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmopisteeseen. 
Muut kun nollakirjat voi ottaa heti oman 
suorituksen jälkeen. 

Paikalla on kanttiinitila, josta voit ostaa maittavaa 
suolaista ja makeaa sekä kahvia ja virvokkeita. 
Parkkipaikkoja on runsaasti hallin ympärillä. 

Toivomme kaikkien huolehtivan alueen 
siisteydestä, kakkapusseja saa 
ilmoittautumispisteestä.  

Ilmoita etukäteen kaikista poissaoloista! 

 

 

 

 

 

 

Kilpailujen vastaavana koetoimitsijana toimii 
torstaina 30.7 Eva Bergman, tiedustelut 
kisapäivänä Tiina Mäkelä 0468567537  ja 
perjantaina Heidi Hautajärvi p. 0408457161 

Juoksu- tai lääkärintodistukset on postitettava 
kilpailujen jälkeen seuraavan kolmen arkipäivän 
kuluessa kuluessa s-postiosoitteeseen 
agikisat.kirkkonummi@gmail.com tai 
osoitteeseen:  
Jari Laajala, Hevosmäki 6 C1, 02410 
Kirkkonummi 

KORONAOHJEET: Muista säilyttää turvaväli 
kisa- alueella ja erityisesti WC-tiloissa. Muista 
pestä kädet, käsidesiä löydät useista paikoista 
hallista. Rataan tutustuminen toteutetaan noin 
20 hengen ryhmissä. Tulethan vain terveenä 
kisoihin. Palautamme ilmoittautumismaksun 
ilman lääkärintodistusta mikäli sinulla on 
koronaan sopivia oireita 

 
Kirkkonummen Kennelkerho toivottaa sinulle ja 
koirallesi mukavia ja menestyksellisiä kilpailuja 
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Kisat vuorotellen sisällä ja ulkona,  

 

Torstai 30.7 kisaavat pikkuminit, minit ja 
medit.  

Luokka  Koiria  Kello  Tuomari 

XS + S 3 A  13  18:00  Anders  

M 3 A  21  18:08  Anders  

XS + S 3 C  15  19:10  Mia 

M 3 C  25  19:18  Mia 

XS + S 3 B  16  20:15  Anders  

M 3 B  22  20:23  Anders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjantaina 31.7 kisaavat pikkumaksit ja 
maksit 

Luokka  Koiria  Kello  Tuomari 

SL 3 A  12  18:00  Esa 

L 3 A  16  18:08  Esa 

SL 3 C  11  19:00  Esa 

L 3 C  19  19:08  Esa 

SL 3 B  12  19:55  Esa 

L 3 B  18  20:03  Esa 

 


