TERVETULOA KISAAMAAN
KAJAANIIN 11.8.2018

Kilpailupaikka..
on Kainuun ammattiopiston Seppälän toimipisteen luonnonnurmikenttä n. 5 km päässä keskustasta.
Kisapaikalla ei ole vesipistettä, mutta vettä tuodaan jonkin verran kanistereissa. Kentän vieressä on käytössä
bajamaja. Varaathan koirallesi mukaan vettä ja vesikupin, sekä itsellesi säähän soveltuvaa vaatetta.
Kilpailualueella on kahvio, jossa tarjolla suolaista ja makeaa pikkupurtavaa. Ilmoittautumispiste ja toimisto
löytyvät teltoista nurmikentän laidalta. Kerääthän koirasi jätökset ympäristöstä!
Tuomarina toimii Sari Mikkilä

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!
 Huomioithan, että voimme aikaistaa aikatauluja puoli tuntia.

Muuta..
 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 044-0299211 / Maiju Komulainen
 Toimita osallistumismaksun palautuslomake sekä
juoksu-/eläinlääkärin-/lääkärintodistus tilinumerollasi varustettuna
14.8.2018 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:
Kainuun ammattiopiston
Seppälän toimipisteen
luonnonnurmikenttä,
Kirkkoahontie 130, 87910
Linnantaus (Kajaani)
Tiedustelut, luokanvaihdot ja
poisjäännit kisapäivänä:
1lk ja 2lk Hannele Haataja
050-4618857
3lk Jenni Jäntti 044-765 3388
Lähtölistat:
julkaistaan 8.8.2018 HiFin
kotisivuilla:
http://www.hifiry.fi/kokeetkilpailut/agility/tulevat-kilpailut/
Ajantasaiset lähtölistat ovat
nähtävillä myös kisapaikalla

Ajo-ohjeet
Etelästä tultaessa aja kohti Kajaanin keskustaa. Liikenneympyrässsä käänny oikealle Pohjolankadulle. Käänny
toisista liikennevaloista vasemmalle Lönnrotinkadulle/Puutavarantielle. Jatka suoraan sillon yli ja mäkeä ylös n.
1,3km ja käänny liikennevaloista vasemmalle. Heti S-Marketin jälkeen käänny oikealle Kirkkoahontielle ja jatka
suoraan 1,3km, jonka jälkeen kisapaikka on vasemmalla.
Pohjoisesta tultaessa käänny ennen Kajaania oikealle Vanhalle Viitostielle Heinisuon opasteen mukaan. Aja
suoraan n. 5km kunnes tulet liikennevaloihin. Käänny niistä oikealle ja heti S-Marketin jälkeen myös oikealle
Kirkkoahontielle.Jatka suoraan 1,3km, jonka jälkeen kisapaikka on vasemmalla.
Sotkamontieltä (6-tie) aja kohti Kajaanin Keskustaa. Käänny linja-autoaseman kohdalta oikealle,
Lönnrotinkadulle/Puutavarantielle. Jatka suoraan sillon yli ja mäkeä ylös n. 1,3km ja käänny liikennevaloista
vasemmalle. Heti S-Marketin jälkeen käänny oikealle Kirkkoahontielle ja jatka suoraan 1,3km, jonka jälkeen
kisapaikka on vasemmalla.
Parkkitilaa on rajallisesti, joten paikalla on liikenteenohjaus.

Arvioitu aikataulu
Voimme aikaistaa aikatauluja puoli tuntia.
Tuomari Sari Mikkilä

Sponsorit:
◊ Neulaska ◊ Hau-Hau Champion

Hienon Fiiliksen kisapäivää toivottaa High Five Agility Team Ry!

