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Rally-tokokisat 17.12.2017 
  
Rally-tokon syyskisat järjestetään TamSKin hallilla osoitteessa Luh-
taantie 58. Tuomarina  toimii Krista Karhu. 

Ota mukaan kilpailukirja, rokotus- ja rekisteritodistus (sekarotuisella 
omistajatodistus), sääntöjen mukainen panta ja talutin, vettä ja vesi-
kuppi. Kilpailukirjoja voi myös ostaa paikan päältä hintaan 3€/kpl.  

Tulethan paikalle viimeistään puoli tuntia ennen oman luok-
kasi arvioitua rataantutustumisaikaa. Jos sinulla ei ole vielä var-
mennettua kilpailukirjaa, tule paikalle noin tunti ennen luokan arvioi-
tua rataantutustumisaikaa.  

Kilpailun arvioitu aikataulu: 

Mestariluokka klo 10.00 (15 koirakkoa)  
Voittajaluokka klo 11.45(13 koirakkoa)  
Avoin luokka klo 14.00 (20 koirakkoa)  
Alokasluokka klo 15.45 (12 koirakkoa)  !
Kisojen arvioitu loppumisaika noin klo 16.45 

Tiedustelut ja poisjäännit kisapäivänä: 
Vkt Petra Saari puh: 050-5856167 (myös Whatsapp, FB messenger jne.) 
(puhelimen kuuluvuus hallissa voi olla heikkoa) tai  
sähköpostitse: petra.ts.saari@gmail.com 

Tiedustelut ja poisjäännit  ennen kisapäivää: 
rallytoko.tamsk@gmail.com 

Ohjeita  kisapaikalla 

Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten noudata mahdollista opastusta ja 
pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien varrelle on kielletty. 

Koepaikalla on kanttiini, josta saa ostettua pientä purtavaa ja juotavaa. 
Maksuvälineenä käy vain käteinen.  

Koiran on oltava kytkettynä sisällä hallissa. Huomioithan tämän läm-
mitellessäsi koiraa. Jos tarvitset paljon tilaa tai haluat pitää koiran irti, 
tee se ulkona. Vastaavalla koetoimitsijalla on oikeus poistaa tätä sään-
töä rikkova koirakko hallista.

Ilmoittauduthan viimeistään 
puoli tuntia ennen oman luok-
kasi arvioitua rataan-tutustu-
misaikaa. Aikataulua voidaan 

tarvittaessa aikaistaa! 

Lähtölistat lähetetään ennen 
kilpailua osallistujille. Huo-

mioithan että muutokset ovat 
mahdollisia. Tarkista ajanta-
sainen lähtölista kisapaikan 

ilmoitustaululta.
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Koirien jätökset on siivottava pihalta ja kadun varrelta. Tupakointi on sallittua sille varatulla paikalla. Hallissa 
on pissa/kakkasakko 25 €. 

Kisapaikalla on käytössä wc-tilat. Huomioithan, että koiria ei saa tuoda wc-tiloihin eikä kanttiiniin edes ly-
hyeksi aikaa, varaathan siis koirallesi esim. häkin tai muun odottelumahdollisuuden ko. käyntien ajaksi. Hallin 
keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen siis mahdollisuuksien 
mukaan ulkona/autolla. Hallissa käytetään sisäjalkineita. Älä tule sisälle kengillä, joissa on metallipiikit /-nas-
tat. Puhelimien kuuluvuus sisällä on heikkoa. 

Rokotukset, tunnistusmerkinnät ja antidoping-säännöt Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan. Ajankohtaisin 
tieto  löytyy osoitteesta www.kennelliitto.fi 

Julkaisemme kisan tuloksia ja mahdollisesti myös valokuvia kotisivuillamme sekä Facebookissa. Mikäli et ha-
lua tietojasi/kuvaasi jaettavan, ilmoitathan siitä vastaavalle koetoimitsijalle. 
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Osoite: 
TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 
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