
 

TERVETULOA 
Tampereen Seudun 

Koirakerhon järjestämiin 

 

Agilitykilpailuihin MA 14.7. ja TI 

15.7.2014 

Kisat järjestetään Eteläpuiston kentällä Tampereella, osoitteessa 

Eteläpuisto, 33100 Tampere. Tuomarina toimivat etukäteistiedoista 

poiketen Sari Mikkilä (MA mini ja medi 1) ja Timo Teileri (TI maxi 1). 

Kaikki radat ovat agilityratoja. 

Autoja voi parkkeerata kentälle, niille osoitetulle alueelle. Kenttä on 

hiekkapohjainen. Kisapaikalla on bajamaja sekä kanttiini. 

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, hintaan 

3 euroa/kpl).  

Lähtölistat löydät osoitteesta www. tamsk.com ja ne ovat vain nähtävissä 

kisapaikalla. Muistathan siten tulostaa oman lähtölistasi.  

Aikataulu: 

Ma 14.7.  A- kisa   Mini 1 23 koiraa  klo 18:00 

   Medi 1 16 koiraa klo 18:30 

  B-kisa  Mini 1 22 koiraa klo 19:15 

   Medi 1  17 koiraa klo 19:45 

  C-kisa Mini 1 19 koiraa klo 20:30 

   Medi 1 16 koiraa klo 21:00 

Ti 15.7.  A-kisa Maxi 1 49 koiraa klo 18:00 

  B-kisa Maxi 1 48 koiraa klo 19:15 

  C-kisa Maxi 1 36 koiraa klo 20:30 

Mahdollisuuksien mukaan B- ja C- kisaa aikaistetaan, mikäli ollaan etuajassa. 

 

 

 

Yhteistyössä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamsk.com/


 
 

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 (tekstiviesti).  

Vastaavana koetoimitsijana toimivat: Tommi Raita-aho 050-4623 208 (ma) 
sekä  Johanna Nyberg 040-5535 828 (ti)  
 

Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa 

osoitteeseen:  Päivi Mäkinen, Nevakatu 20, 33730 Tampere tai 

paivi.makinen@srantala.com   

Tervetuloa kisaamaan!! 

 

Ajo-ohjeet: 
Ajo-ohje Eteläpuistoon,  Koordinaatit: 61°29′26″N, 023°45′15″E 

Helsingistä päin tulevat valtatie 3: 

Aja niin kauan, että saavut Viinikan liikenneympyrä, seuraa siellä kylttiä Keskusta, 

jatka suoraan Tampereen valtatietä, sillan jälkeen 90 asteen mutka oikealle sen 

jälkeen  käänny oikealle ensimmäisestä risteyksestä Nalkalankatu, ajetaan n. 300 

m käänny oikealle ja heti vasemmalle aja sillan ali suoraan, siellä parkkipaikka 

Eteläpuiston vieressä. 

Vaasasta päin tulevat valtatie 9: 

Kääntykää Särkänniemen kohdalta oikealle (rautatiesillan ali) ja jatkakaa kohti 

keskustaa, ajakaa Hämeenpuiston lähes päähän ja kääntykää vasemmalle 

Nalkalankadulle (toiseksi viimeinen risteys), ajetaan n. 400 m käänny oikealle ja 

heti vasemmalle aja sillan ali suoraan, siellä parkkipaikka Eteläpuiston vieressä. 

Lahdesta päin tulevat valtatie 9: 

Kääntykää Särkänniemenkohdalta vasemmalle (rautatiesillan ali) ja jatkakaa kohti 

keskustaa, ajakaa Hämeenpuistokadun lähes päähän ja kääntykää vasemmalle 

Nalkalankadulle (toiseksi viimeinen risteys), ajetaan n. 400 m käänny oikealle ja 

heti vasemmalle aja sillan ali suoraan, siellä parkkipaikka Eteläpuiston vieressä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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