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NORDIC CHAMPIONSHIP 2011 COMPETITION WEEKEND 12th – 14th OF AUGUST
Nordic Championship 2011 competition will be held on 14th of August by Finnish Agility Association at
Royal Canin Arena in Lieto, (Turku) Finland. Royal Canin Arena is the training arena for the members
of Turun Seudun Agilityurheilijat ry. (TSAU). TSAU will organize other agility competitions from 12th
through 14th of August for all classes, international competitions as well. So there will be action for
those too who are eager to test their skills with the Nordic Champions of the year 2011.
Welcome!
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut su 14.8.2011
Joukkue- ja yksilökilpailu käydään sunnuntaina 14.8 Royal Canin Areenalla. Kilpailijat suorittavat 3
rataa joista kahden ensimmäisen radan tulokset huomioidaan joukkuetuloksiin, joukkuekilpailuun
osallistuvien osalta. Yksilökilpailuun lasketaan kaikkien kolmen radan tulokset yhteen.
Suomen joukkue- ja yksilöjäsenet ratkeavat 16-17.7 Seinäjoella käytävissä karsintakilpailuissa.
http://www.agilityliitto.fi/mmk/mm/netti/tilanne_valikko.php
Muut tapahtuma- viikonlopun kilpailut
Tapahtuma viikonloppuna järjestetään myös muita agilitykilpailuja perjantaista lähtien kaikissa
luokissa, myös kansainvälisiä kilpailuja. Järjestäjänä toimii Turun Seudun Agilityurheilijat ry
yhteistyössä Suomen Agilityliiton kanssa.
Katsojat tervetulleita
Kisaviikonlopun aikataulu julkaistaan verkkosivuilla: http://tsau.info/pm2011/timetables
Katsojat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa koko viikonlopun ajan.
Lisätietoja
Turun Seudun Agilityurheilijat: Asko Jokinen puh. 050 466 3355, puheenjohtaja@tsau.info
Suomen Agilityliitto: Marika Kelokari, puh 044 782 1351, viestinta@agilityliitto.fi
Tapahtuman kotisivut: http://tsau.info/pm2011
Kilpailupaikkana toimii Royal Canin Arena, http://tsau.info/pm2011/venueinfo Yrjönalhontie 2, 21420
Lieto
Suomessa agilityn parissa liikkuu yli 10 000 ja maailmanlaajuisesti yli 100 000 harrastajaa. Turun
Seudun Agilityurheilijat ry on Turun seudulla toimiva, agilityn harrastamiseen keskittyvä seura.
Yhdistyksellä on käytössään Turun Seudun Agilityurheilukeskus. Royal Canin Arena -hallina laajenee
tänä syksynä 2600m2 halliksi. Jäseniä TSAU:ssa on n. 250, jäsenmäärää tullaan kasvattamaan
100:lla jäsenellä seuraavan 1,5 vuoden aikana. Turun Seudun Agilityurheilijat viettää myös tänä
vuonna 20 vuostis-päiviään, myöhemmin syksyllä hallin laajennus- avajaisten yhteydessä.
Suomen Agilityliitto SAGI on suomalaisten agilityä harrastavien seurojen muodostama liitto. Liiton
pääasiallisena tarkoituksena on edistää ja kehittää agilityurheilua, -liikuntaa ja -harrastetoimintaa
tavoitteenaan ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen. Liiton perustana ovat
liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. Toiminnan
perustana on koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja
hyvä kohtelu. SAGI on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja Suomen Liikunta ja
Urheilu (SLU) ry:n tukijäsen.

