
 
 
Tervetuloa 31.8.2019 High Five Agility Team ry:n järjestämään  
Rally-tokokilpailuun Kajaanin Paltaniemelle!! 
 
Tuomarina kilpailussa toimii Maria Riski ja vastaavana koetoimitsijana Minna Väyrynen. 
Kisapaikkana on hiekkakenttä Paltaniemen Kylätalon pihapiirissä, joka sijaitsee osoitteessa: Satamatie 2, 
87850 Paltaniemi (Kajaani).  
 
Kisapaikka on vanhan kyläkoulun pihapiiri noin 10 km:n päässä Kajaanin keskustasta.   
 
Kisapaikalle tullessa seuraa opasteita 
Paltaniemelle, Kajaanin lentokentälle. 
Lentokentän risteyksen kohdalta 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 noin 
150 m ja uimarannan parkkialueelta noin 250 
metriä. Pysäköithän autosi tilaa säästäen. 

 
 
Itse kisakenttä sijaitsee pihan sivussa ja pidetään se vapaana pelkästään suoritusvuorossa olevalle koirakolle.  
Ilmoittautumispiste löytyy joko kylätalon edestä teltasta tai sisältä, riippuen kisapäivän säästä.  
 
Koirien ulkoiluttaminen on sallittua kaikkialla kylätalon ympäristössä olevilla teillä. Kerääthän kuitenkin 
koiriesi jätökset huolella pois. Roskiksia löytyy kisapaikan ympäristöstä. 
 
Muista ottaa mukaan koiralle: 
- rokotustodistus 
- rekisteritodistus 
- kilpailukirja, ensi kertaa kisaamaan tulevat voivat ostaa kisakirjan hintaan 2,5 € (käteismaksu ja tasaraha) 
- kilpailusääntöjen mukaiset panta/valjaat ja hihna 
 
Paikalla on myös Paltaniemen Kyläyhdistyksen pitämä kahvio. Varaathan käteistä siellä asiointiin.  
 
 

  



Arvioitu aikataulu: 
 
klo 09:00  ilmoittautuminen aukeaa 
klo 09:30-10:00  koirien mittaus ja kisakirjojen vahvistaminen 
 
klo 10:00  ALO-luokan 1-ryhmän rataantutustuminen  14 koirakkoa 
klo 10:15  ALO-luokan 2-ryhmän rataantutustuminen  13 koirakkoa 
klo 12:40   AVO-luokan rataantutustuminen   11 koirakkoa 
 
*TAUKO*  
 
klo 14:45  VOI-luokan rataantutustuminen   7 koirakkoa 
klo 16:10  MES-luokan rataantutustuminen   15 koirakkoa 
 
Olethan paikalla viimeistään 30 min ennen luokkasi rataantutustumista. Ensi kertaa kisaavien kisakirjat 
tuomari varmentaa ennen kisan alkua noin klo 9:30. Koira mitataan ja siltä tarkistetaan samassa yhteydessä 
tunnistesiru. Tunnistesirun lukeminen ja mittaus ilmoittautumispisteen luona. 
 
ALO-luokan rataantutustuminen on jaettu kahteen ryhmään suuren osallistujamäärän vuoksi. Molemmat 
ryhmät tutustuvat ensin ja suoritukset alkavat heti niiden jälkeen. Oman ryhmäsi näet viimeistään torstaina 
29.8. HiFin sivuille päivittyvästä lähtölistasta.  
(http://www.hifiry.fi/kokeet-kilpailut/rally-toko/tulevat-kilpailut/)  
 
Palkinnot jaetaan aina luokan päätyttyä. MES-luokassa kilpaillaan samalla Kainuun Kennelpiirin mestaruudesta 
siihen oikeutettujen koirakoiden osalta ja voittaja palkitaan erikseen. 
 
Jos joudut peruuttamaan tulosi niin ilmoitathan siitä mahdollisimman nopeasti nroon 0447344246 / Minna. 
Numero päivystää myös kisapäivänä. 
 
Peruutustapauksissa (sairastuminen tai koiran kiima) käytä HiFin kotisivuilla (linkki yllä) olevaa 
maksunpalautuslomaketta tarvittavien liitteiden (lääkärintodistukset ja juoksutodistukset) kera. Lähetä 
maksunpalautuslomakkeet 6.9.2019 mennessä osoitteeseen: 
High Five Agility Team ry, Niina Kilponen 
Laakajärventie 208, 74390 Laakajärvi 
tai skannattuna niinanmeili@gmail.com 
 
Vielä kerran tervetuloa!! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Minna Väyrynen 
High Five Agility Team ry 
 
 
 
Yhteistyössä: 
 
 
 


