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TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämiin 
Rally-tokokilpailuihin 1.4.2018 

Tervetuloa kisaamaan! 
Kilpailujen ylituomareina ovat Hannele Pirttimaa (B-kisa) ja Anna 
Pekkala (A-kisa) 

Vastaava koetoimitsija on B-kisassa Nina Kuni (p. 050 569 2031) ja 
A-kisassa Heidi Salminen (p. 050 342 9976) 

Perumisista ilmoitetaan 31.3.18  klo 18:00 asti 
rallytoko.tamsk@gmail.com ja tämän jälkeen vastaavalle koetoimit-
sijalle sähköpostiin ninakuni@gmail.com , 
heidi.salminen22@gmail.com   

Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

Kisapaikan osoite: TamSK halli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere.  

Rally-tokokilpailu A on hallin tien puoleisessa päässä , metsän puo-
leisessa päässä on Rally-toko kilpailu B.  

Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien varrelle on 
kielletty! Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, joten otsalamppu ja heijastimet ovat pimeällä tar-
peen (klo 19 alkaa olla pimeää). 

Kisapaikalla on kahvio ja vesivessat. Hallissa on sisälämpötila noin +10 - +12 astetta. Ota 
riittävästi vaatetta. 

Halliin mahtuu odottavat koirat häkkeihin. Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi 
vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen siis mahdollisuuksien mukaan ulkona/auto-
lla.  

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai -nas-
tat.  Puhelimien kuuluvuus on hallissa sisällä heikkoa.  

Koirien jätökset on siivottava sekä piha-alueelta että kadun varrelta.  

Hallissa on pissa/kakka-sakko 25 € 

Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla. 

Kisaavalla ohjaajalla täytyy olla 
Palveluskoiraliiton lisenssi.  

Koiralla on oltava rally-tokon 
kisakirja. Kisakirjoja myydään 
kilpailussa (hinta 3 €). Tuomari 
tarkastaa koiran kisakirjan han-
kinnan yhteydessä. 

Rokotukset, tunnistusmerkinnät, 
antidoping-säännöt SKL:n ohjei-
den mukaan. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa 

 www.kennelliitto.fi. 
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 Rally-toko kilpailujen aikataulu  1.4.2018 

• Ole kuitenkin ajoissa paikalla. Luokka voi alkaa 30 min ennen aikataulussa ilmoitet-
tua aikaa!  

KLO B-kisa KLO A-kisa
10:00 ALO 12:00 ALO

11:45 AVO 13:45 AVO

13:15 VOI 15:15 VOI

14:40 MES – 1. 
rataantu-
tustumis-
ryhmä 

16:40 MES - 1. 
rataantu-
tustumis-
ryhmä

14:55 MES - 2. 
rataantu-
tustumis-
ryhmä

17:50 MES - 2. 
rataantu-
tustumis-
ryhmä
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Ajo-ohjeet ja kartta 
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

Linkki Google Mapsiin 

https://www.google.fi/maps/place/TamSK+Koiraurheilukeskus/@61.5102637,23.8628468,14z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x468f205f9277ff3f:0x799795c44fbb5b9e!2sLuhtaantie+58,+33560+Tampere!3b1!3m1!1s0x468f20a2236d2e51:0x79e9147c73e1ff15

