
Tervetuloa Lagun kisoihin Seinäjoelle 
 
 
TUOMARIT JA KOETOIMITSIJAT 
Kisojen tuomari- ja koetoimitsijatiedot sekä tarkemman tuomarijaon 
löydät erillisestä aikataulukirjeestä. 
 
KILPAILUPAIKKA JA AJO-OHJE  
Kilpailupaikkana on keinonurmipohjainen  
Prima Dog Areena (Bullerintie 40) 

• http://www.fonecta.fi/s/10II  

• Ajo-ohje ja lisätietoa kisapaikasta:  https://lagu.fi/kilpailut/agilitykisat/  

 
Halli sijaitsee asuntoalueella, joten koirat on pidettävä kytkettynä kisapaikan ympäristössä. Siivoa koirasi 
jätökset sisällä ja ulkona. Ulkoiluta koirasi niin, ettei ”vahinkoja” satu hallissa. Jätössakko hallissa on 5 €. 
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittaudu viimeistään 30 minuuttia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. 
Tuloskirjoja myydään kilpailupaikalla (4 €). Rokotukset tarkistetaan pistokokein. 
Mitattavien koirien mittausaikataulu löytyy aikataulukirjeestä. Muista ilmoittautua mittaukseen etukäteen! 

 
OTA MUKAAN koiran tuloskirja, rokotustodistus, mittaustodistus sekä tarvittaessa maksukuitti tai 
liikuntasetelit sekä iloinen mieli! 
 
LIIKUNTASETELIT & NIIDEN VERKKOPALVELUT 
Vastaanotamme kotisivuilla mainitut liikuntasetelit, https://lagu.fi/tili-ja-viitenumerot/ Seteleiden tulee olla 
henkilökohtaiset ja niiden taakse tulee kirjoittaa nimi selvällä käsialalla tekstaten.  
Sähköiset liikuntasetelit tulee hyväksyttää etukäteen, liisa.hietavirta@gmail.com. 
 
JUOKSUNARTUT voivat osallistua kaikkiin luokkiin. Ilmoita juoksusta ilmoittautumispisteelle. Ne lähtevät 
numeronsa mukaisessa järjestyksessä. Ota juoksunartulle mukaan juoksuhousut. Housuja on pidettävä 
hallissa ja riisutaan vasta lähtökarsinassa ja laitetaan karsinassa olevaan sankoon, ei maahan.  
 
TIEDUSTELUT JA POISSAOLOILMOITUKSET etukäteen koetoimitsijat.lagu@gmail.com tai kisapäivänä 
tekstiviestillä koetoimitsijalle (yhteystiedot kotisivuilla sekä tapahtumakohtaisessa aikataulukirjeessä). 
Koetoimitsija antaa toimintaohjeet. 
 
POISSAOLOT, JUOKSU- JA LÄÄKÄRINTODISTUKSET  
Ole yhteydessä koetoimitsijaan koetoimitsijat.lagu@gmail.com    
Sairastumisen tai loukkaantumisen yllättäessä, startit on mahdollista siirtää Lagun tuleviin kisoihin omalla 
ilmoituksella. Osallistumismaksun palauttamista varten vaadimme lääkärin- tai eläinlääkärintodistuksen. 
Hyväksymme myös koirien jäsenkorjaajan, fysioterapeutin tai muun koirien kehonhuollon ammattilaisen 
todistukset. Juoksu- ja lääkärintodistukset (ilmoita ennakkoon poissaolo) osallistumismaksun palauttamista 
varten kolmen arkipäivän kuluessa osoitteeseen rahastonhoitaja@lagu.fi. 
Kotisivuilta www.lagu.fi/agility/  löydät lomakkeen osallistumismaksun palauttamista ja starttien siirtoja varten.  
 
Kisamaksupalautuksista joudumme vähentämään pankkikuluja 5€.  
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WC Hallilla on kaksi wc:tä ja lisäksi vesipiste.  

 
BUFFET on auki kisojen ajan, meillä käy pankkikortti, mobilepay ja olemme huomioineet myös 
gluteiinittoman ruokavalion! 

 
LÄHTÖLISTAT ja AIKATAULUT tulevat kotisivuille www.lagu.fi. Listoja ei ole jaossa kisapaikalla.  
 
RATAANTUTUSTUMISAJAT ovat arvioituja aikoja. Olethan paikalla hyvissä ajoin. Arvioitu aikataulu 
julkaistaan erillisessä aikataulukirjeessä. 
 
PALKINTOJEN JAKO alustavasti aikataulussa ilmoitetun mukaisesti. 
 
 
TULOSTEN TARKISTUSVELVOLLISUUS JA NIIDEN OIKAISUPYYNNÖT 
Kilpailija on velvollinen tarkistamaan omat tulokset kisapaikalla tuloslistoista sekä kisakirjan merkinnät (tulos, 
sijoitus, luokkanousu/serti-merkinnät, tuomarin allekirjoitus). Mahdolliset muutospyynnöt vastaavalle 
koetoimitsijalle mielellään kisapaikalla, mutta viimeistään yhden (1) viikon sisällä kilpailun pitämisestä. 
 
LIVESTREAM JA NETTITULOKSET  
Mahdollisuuksien mukaan Lagun kisoja voi seurata YouTube-kanavan ” laguvideot” kautta sekä nettituloksia 
tolleri.net tulossivulta. 
 
 

http://www.lagu.fi/

