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LOGON MUODOT

Positiivi

Negatiivi

50 % harmaa

Logon suoja-alue

Punainen

Virheellinen skaalaus

LOGO
Tampereen Seudun Koirakerho ry:n logon muodostavat
koiranpääkuvitus sekä kuvaa kiertävä teksti ”Tampereen
Seudun Koirakerho ry”.
Näiden kahden elementin muodot ja sijainti toisiinsa
nähden on tarkasti määritelty, eikä niitä saa koskaan
muuttaa. Myöskään logon asettelua tai määrättyjä värejä
ei saa muuttaa. Logo toteutetaan aina sähköisestä originaalista.
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PÄÄVÄRIT

C0 M0 Y0 K100
Pantone Neutral Black C
R29 G29 B27

VÄRIT
Tampereen Seudun Koirakerho ry:n pääväreinä käytetään mustaa, 50 % harmaata ja tummanpunaista.

C0 M0 Y0 K50
Pantone Cool Gray 7C
R157 G157 B156

Logon värit on määritelty painotuotteita ja sähköistä
käyttöä varten.

C0 M100 Y100 K0
Pantone 485 C
R226 G0 B26
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Tervetuloa agilitykilpailuun!
Georgia Regular (leipäteksti)

Tervetuloa agilitykilpailuun!
Georgia Italic (ingressi, kuvateksti)

Tervetuloa agilitykilpailuun!
Georgia Bold (otsikko)

Tervetuloa agilitykilpailuun!

TYPOGRAFIA

Georgia Bold Italic (ingressi, kuvateksti, huomioitavaa)

Painotöissä käytetään pääasiallisesti Georgia-fonttia ja
sen eri leikkauksia.

Tervetuloa agilitykilpailuun!
Arial Black (tehoste, otsikko)

Tehostefontteina voidaan käyttää Arial Black ja Impactfontteja.

Tervetuloa agilitykilpailuun!

Digitaalisessa viestinnässä käytettävä päätteetön fontti
on Calibri.

Impact (tehoste, otsikko)

Pääsääntönä pidetään, että luettavuuden helpottamiseksi
päätteellistä kirjasintyyppiä (antiikva) käytetään painotuotteissa ja päätteetöntä (groteski) digitaalisessa viestinnässä.

Tervetuloa agilitykilpailuun!
Calibri regular (digiviestintä)
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(huomioi mahdolliset
numeroliivit)

AGI SM 2015

TOKON
Valmennusryhmä TamSK

HEIKKI
&
REKKU

TEKSTIILIT
Tampereen Seudun Koirakerho ry:n tekstiileissä käytetään yhdistyksen logoa joko positiivina tai negatiivina
tekstiilin väristä riippuen. Logo painetaan paidassa vasemmalle rintaan. Tekstiileihin voidaan painaa yhtenäisellä käytännöllä myös:

TOKON VALMENNUSRYHMÄ TAMSK

• Ohjaajan ja koiran etunimet (selkään)
• Arvokilpailun nimi ja vuosiluku (logon viereen)
• Laji, valmennusryhmän nimi tai joukkueen nimi (selkään, koirakon nimien yläpuolelle)

Impact (versaali)

Tokon valmennusryhmä TamSK

Tekstiilipainatuksissa käytetään Impact-fonttia. Hihoihin
voidaan painattaa yhteistyökumppaneiden liikemerkkejä.

Impact (gemena)
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TERVETULOA

Tampereen Seudun Koirakerhon järjestämiin
Agilitykilpailuihin lauantaina 11.4.
sekä sunnuntaina 12.4.2015

Yhteistyössä:

Kisat järjestetään Tampereen Seudun Koirakerhon Koiratallilla Sääksjärvellä (Rajasilta 3, 33880 Lempäälä). Kilpailun tuomarina toimivat Petteri Kerminen (la) ja Jari Helin
(su).
Hallin pohja on keinonurmimatto. Autoja voi parkkeerata
hallien ympäristöön sekä tien varteen.
Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, niin
muista tuoda lahjakortti tai maksukuitti tullessasi. Valmistaudu todistamaan lisenssisi voimassaolo sitä pyydettäessä
sekä antamaan lisenssinumerosi = sportti-id.
Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkua. Ensimmäistä kertaa kisaavien tarkastus ennen oman kilpailuluokan alkua (kisakirjoja voi ostaa kisapaikalta).
Lähtölistat löydät osoitteesta www. tamsk.com ja ne ovat
vain nähtävissä kisapaikalla. Muistathan siten tulostaa
oman lähtölistasi.
Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-säännöt
SKL:n ohjeiden mukaan. Ajankohtaisinta tietoa
osoitteessa www.kennelliitto.fi. Ohjaajalla täytyy olla
agility -kilpailulisenssi lunastettuna (A tai B). Lisätietoja
osoitteessa http://www.agilityliitto.fi/lisenssi/index.html.
Poisjäännit (ennen kisapäivää sähköpostilla tai SMS) Tommi Raita-aho tra@iki.fi tai 050-4623 208 (tekstiviestillä
riittää).
Vastaavana koetoimitsijana toimivat: Tommi Raita-aho
050-4623 208 (la) ja Johanna Nyberg 040-5535 828 (su).
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa osoitteeseen: Päivi Mäkinen, Nevakatu 20,
33730 Tampere tai paivi.makinen@srantala.com.

Tervetuloa kisaamaan!

www.tamsk.com
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Maksaessasi kilpailumaksun
Smartumin tai TYKYn liikunta- tai kulttuurisetelillä
tai VIRIKE-setelillä, setelit tuodaan paikanpäälle
agilitykilpailuun tultaessa ja
annetaan ilmoittautumispisteeseen, jossa seteleihin merkitään seteli käytetyksi.
Agilitykilpailussa mahdollisissa ohjaajavaihdoissa, joissa
kilpailumaksua on maksettu
liikunta- tai kulttuurisetelillä,
on setelillä suoritettu osuus
maksettava rahalla ohjaajavaihdoksen yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa seteliä ei
palauteta, koska se merkitään
käytetyksi heti vastaanotettaessa.

TERVETULOA!

Toivottaa Tampereen Seudun Koirakerho ry
Ajo-ohjeet
Tarkka osoite: Rajasilta 3, 33880 Lempäälä
Helsinki-Tampere moottoritieltä nouse rampista Sääksjärvi-Hervanta ja seuraa Sääksjärven opasteita. Ensimmäisistä liikennevaloista käänny oikealle
Tampereentielle. Noin 1,5 km Tampereentietä käännytään vasemmalle, Niinikuruntielle, risteyksestä jossa on myös farkkujen tehtaanmyymälä. Sitten heti
seuraavasta risteyksestä oikealle = Rajasilta. Tienpäässä seurataan InLookin
valo-opasteita ja käännytään vasemmalle. Ajetaan niin pitkälle että kolme
puna-valkoista hallia tulee vastaan. Tamskin halli on perimmäinen punainen
halli.

Alustava aikataulu

Kartta

www.tamsk.com
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