
 

TERVETULOA 
Tampereen Seudun 

Koirakerhon järjestämiin 

agilitykilpailuihin. 

1-luokan kisat ovat tiistaina 14.7. 

Hervannassa Takut ry:n kentälle ja 

tuomarina on Martti Salonen. 

2-luokan kisat ovat keskiviikkona 15.7.  

Eteläpuistossa ja tuomarina on Johanna 

Wüthrich. 

Ajo-ohjeet kirjeen lopussa. 

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.  

 

Yhteistyössä: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

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 (tekstiviestillä riittää).  

Vastaavana koetoimitsijana toimivat tiistaina Minna Räsänen 050-4060 715 ja keskiviikkona Anu Puska 050-0567 565 . 
 

Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa osoitteeseen: Päivi Mäkinen, Nevakatu 20, 33730 

Tampere tai paivi.makinen@kreate.fi 

 

Tervetuloa kisaamaan!! 

Ajo-ohjeet: 

 

 

 

Ajo-ohje Eteläpuistoon,  (navigaattoriin esim. Eteläpuisto) 

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. 

 

Ajo-ohje Takkujen kentälle Hervantaan 
 
Jyväskylän suunnasta tultaessa jatka Tampereelle saapuessasi moottoritietä (nro9), kunnes näet liittymän 
jossa on opaste Hervanta käänny tähän liittymään. Seuraa Hervanta–opasteita. Näin pääset Hervannan valtaväylälle. 
Ryhmity valtaväylällä vasemmanpuoleiselle kaistalle (keskikaista). Aja ensimmäisistä liikennevaloista suoraan 
eteenpäin. Käänny toisista liikenne valoista vasemmalle. Nyt olet Hepolammin kadulla. Aja suoraan ohittaen kaksi 
risteystä. Käänny kolmannesta oikealle, jolloin näet kilpailupaikan oikealla puolellasi. 
 
Lahden suunnasta tultaessa käänny tielle (nro9) Helsingin suuntaan. Aja moottoritietä (nro9) kunnes näet 
liittymän jossa on opaste Hervanta käänny tähän liittymään. Seuraa Hervanta–opasteita. Näin pääset Hervannan 
valtaväylälle. Ryhmity valtaväylällä vasemmanpuoleiselle kaistalle (keskikaista). Aja ensimmäisistä liikennevaloista 
suoraan eteenpäin. Käänny toisista liikenne valoista vasemmalle. Nyt olet Hepolammin kadulla. Aja suoraan ohittae 
n kaksi risteystä. Käänny kolmannesta oikealle, jolloin näet kilpailupaikan oikealla puolellasi. 
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Helsingin suunnasta tultaessa käänny tielle (nro9) Jyväskylän suuntaan. Aja moottoritietä (nro9) 
kunnes olet ajanut Karkuvuoren tunnelin läpi. Nouse Tunnelin jälkeisestä rampista kohti Hervantaa. 
Rampin haarautuessa valitse oikean puoleinen ”haara”. Nyt olet päässyt Hervannan valtaväylälle. 
Ryhmity valtaväylällä vasemmanpuoleiselle kaistalle (keskikaista). Aja ensimmäisistä liikennevaloista 
suoraan eteenpäin. Käänny toisista liikenne valoista vasemmalle. Nyt olet Hepolammin kadulla. Aja 
suoraan ohittaen kaksi risteystä. Käänny kolmannesta oikealle, jolloin näet kilpailupaikan oikealla 
puolellasi Kilpailupaikalle löydät liitteenä olevan kartan avulla. 

 
Kilpailupaikka sijaitsee Tampereen Hervannassa: Väkipyöränkatu 2, 33710 Tampere 
Autot tulee pysäköidä Väkipyöränkadun varteen. 
HUOM! Kentän viereisen kuplahallin pihaan sekä Väkipyöränkadun ja Hepolamminkadun risteyksessä olevalle 
parkkipaikalle pysäköinti on ehdottomasti kielletty! 

 

 

 


