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Kilpailupaikka.. 

 
on hiekkakenttä Kajaanin Paltaniemellä, Paltaniemen kylätalon pihapiirissä, noin 10 km päässä keskustasta. 
Alueella on runsaasti tilaa valmistautumiseen sekä esim. telttoja varten. Varaathan koirallesi mukaan ainakin 
vettä ja vesikupin, sekä itsellesi säähän soveltuvaa vaatetta. Kilpailualueella on kahvio, jossa tarjolla suolaisen 
ja makean pikkupurtavan lisäksi myös keittolounas. Ilmoittautumispiste, toimisto sekä WC:t löytyvät kylätalon 
sisältä. Kerääthän koirasi jätökset ympäristöstä!  

 
Tuomarina toimii Anders Virtanen.  
 
 
Ilmoittautuminen.. 
 

� Ota mukaan koirasi kilpailukirja, rekisteri-/omistajatodistus, 
kopio mittaustodistuksesta sekä rokotustodistus. Kilpailukirjoja 
voi ostaa ilmoittautumispisteestä (5 €/kpl) 
� Varaudu todistamaan kilpailulisenssin  voimassaolo 
lisenssikortilla tai maksukuitilla 
� Jos maksoit osallistumisesi lahjakorteilla, tuo ne mukanasi 
� Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen omaa arvioitua 
rataantutustumisaikaa. Mikäli kilpailet ensimmäistä kertaa, 
ilmoittaudu viimeistään 1 h ennen ensimmäisen radan alkamisaikaa! 

 
 
ja lisaksi.. 
 

� Juoksuinen narttu voi osallistua KAIKKIIN LUOKKIIN. 
Juoksuisella nartulla tulee käyttää kilpailupaikalla, kilpailukehän 
ulkopuolella juoksusuojaa ja talutushihnaan tulee sitoa punainen 
nauha merkiksi juoksuajasta. Lähtöalueella on erillinen alusta juoksuisille nartuille. 

� 1- ja 2-luokassa kilpailevat: mikäli ET HALUA siirtyä seuraavaan tasoluokkaan luokanvaihtoon 
oikeuttavan tuloksen saatuasi, ilmoita siitä jättämällä esim. Post-it –lappu kilpailukirjan väliin 
 
� Kisakuviin voi mieluusti tägätä: 

 #hauhauchampion      #koirakansa       

 
 

 

Jos joudut perumaan 
osallistumisesi.. 
 

� Ilmoita siitä pikimmiten 045 1399 882/ Sirkka-Liisa Tervo 
� Toimita osallistumismaksun palautuslomake sekä juoksu-/eläinlääkärin-/lääkärintodistus 
tilinumerollasi varustettuna 1.6.2018 mennessä postitse: 
Niina Kilponen, Laakajärventie 208, 74390 Laakajärvi  
tai skannattuna sähköpostitse: niinan.meili@gmail.com  
� Lomakkeet löytyvät osoitteesta: http://www.hifiry.fi/kokeet-kilpailut/agility/tulevat-kilpailut/ 

Kisapaikka: 
Paltaniemen kylätalo,  
Satamatie 2, 87850 Kajaani 
 
Tiedustelut, luokanvaihdot ja 
poisjäännit kisapäivänä: 
 
Sirkka-Liisa Tervo  
045 1399 882 
vastaava koetoimitsija 
 
Lähtölistat: 
julkaistaan 25.5.2018 
mennessä HiFin kotisivuilla: 
http://www.hifiry.fi/kokeet-
kilpailut/agility/tulevat-
kilpailut/ 
 
Ajantasaiset lähtölistat ovat 
nähtävillä myös kisapaikalla 

.. 



AJO-OHJEET 
 

Seuraa opasteita Paltaniemelle, 
KAJAANIN LENTOKENTÄLLE.  
Lentokentän risteyksen kohdalla 
jatka vielä Paltaniementietä noin 
kilometrin verran eteenpäin, 

kunnes näet Paltaniemen kuvakirkon, sekä heti 
sen jälkeen keltaisen kylätalon. 

 
Parkkitilaa löytyy oheisen kartan mukaisesti sekä 
kylätalon pihapiiristä, että sen välittömästä 
läheisyydestä. Kirkon parkkipaikalta kisa-alueelle 
on matkaa n. 150 metriä ja uimarannan 
parkkipaikalta n. 250 metriä.  

 
 

AIKATAULUT 
 
Rataantutustuminen 
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hienon fiiliksen kisapAIVAA TOIVOTTAA 
 

High Five Agility Team RY 

.. .. .. 


