
                                  TERVETULOA 
                              Tampereen seudun Koirakerhon järjestämään 

Nuorten TOKO & RALLYTOKO SM-kilpailuihin      

         lauantaina 11.08.2018 
 

 
 
 
 

 

 

Kilpailut järjestetään TamSK:n hallissa, Luhtaantie 58, 33560 Tampere.  

Tuomareina toimii Tokossa Riitta Räsänen ja Rallytokossa Fiia-Maria 

Kivioja.   

Liikkeenohjaajana Tokossa Minna Lähdekorpi. 

 

 

Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

Pysäköintipaikkoja on toistaiseksi rajoitetusti, joten pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien 
varrelle on kielletty! Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, joten otsalamppu ja heijastimet ovat pimeällä 
tarpeen.  

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

Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen siis 
mahdollisuuksien mukaan ulkona/autolla.  

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai -nastat.  

Puhelimien kuuluvuus on hallissa heikkoa. Parhain kenttä löytyy hallin ulkopuolelta.  

Hallissa on wc ja vesipiste. 

Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla. 
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Yleisiä ohjeita kisoihin saapuville: 

 

Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkua.  

Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. Rekisteritodistus tai x-rotuisen omistajatodistus 
tarvitaan, jos koiralla ei ole vielä vahvistettua kilpailukirjaa. Ensimmäistä kertaa kisaavien 
tarkastus viimeistään ennen oman alokasluokan alkua (kisakirjoja voi ostaa kisapaikalta).  

Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-säännöt SKL:n ohjeiden mukaan.  Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi. 

Poisjäännit ennen koepäivää sähköpostilla osoitteeseen toko@tamsk.com,  koepäivänä 
tektiviestitse numeroon 040 778 0021/ Elina Kuorikoski (tekstiviesti riittää).  

Vastaavana koetoimitsijana toimivat Elina Kuorikoski (toko) ja Nina Matinniemi (rallytoko) 

Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa osoitteeseen:  
Eija Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere tai rahastonhoitaja@tamsk.com 

Yöpymismahdollisuus löytyy yhteistyökumppaniltamme hotelli Hermicasta Hervannasta 
(Insinöörinkatu 78) n.12min ajon päästä Tamskin hallilta. 
Ilmainen parkkipaikka ja heti hotellin takaa aukeavat metsikköiset lenkkeilymaastot. 

Tamsk varaustunnuksella Tamsk201804 viikonloppuhinnat: 
70€/sgl/vrk (normaalisti 80€/sgl/vrk) 
80€/dbl/vrk (normaalisti 96€/dbl/vrk) 
Hinnat sisältävät aamiaisen, iltasaunan, langattoman nettiyhteyden sekä ALV:n. 

Lemmikkilisä, 12€/huone, on kertaluonteinen maksu koko majoitusajalta ja riippumatta 
lemmikkien määrästä.  
Tarjoushinta koskee viikonloppuun ajoittuvia tapahtumia. 
Tarjoushintaisia huoneita on rajoitetusti ja varaukset suoraan hotellista. 

Varaukset: sales@hermica.fi tai 03-365 1111 
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Aikataulu: (palkintojenjako kaikkien luokkien jälkeen) 
 
TOKO 

Erikoisvoittajaluokka 
10:00  14-18 v. (1 koirakko)  
 
Voittajaluokka 
10:30  14-18 v. (1 koirakko) 
 
Avoin luokka 
11:00  10-13 v. (1 koirakko) 

14-18 v. (3 koirakkoa) 
 
Alokasluokka 
12:00  10-13 v.  (1 koirakko) 
  14-18 v. (10 koirakkoa) 

 

Aikataulu: (palkintojenjako kaikkien luokkien jälkeen) 

RALLYTOKO 

Alokasluokka 
Rataan tutustuminen klo 14.00-14.15 
 

10-13v.  (1 koirakko) 
14-18v. (7 koirakkoa)  
 

Avoinluokka 
Rataan tutustuminen klo 15.00-15,15 
 

10-13 v. (3 koirakkoa) 
 14-18 v. (3 koirakkoa) 

 
Voittajaluokka 
Rataan tutustuminen klo 16.00-16.15 
 

10-13 v. (1 koira) 
14-18 v. (3 koirakkoa) 

 
Mestariluokka 
Rataan tutustuminen klo 16.55-17.10 
 

10-13 v.  (3 koirakkoa) 
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Tapahtumaa tukemassa: 

 

         

 

 

 

 

 

Paikalla myös SKL Nuorisotoiminnan piste, tule tapaamaan meitä! 
Kilpailupaikalla leikkimielisiä kilpailuja yms. kivaa nuorisotoimintaa 
kaikille kiinnostuneille.  
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Kartta kisapaikalle: 

 

 

 

Jyväskylästä 

Helsingistä ja Turusta 

Lahdesta 

Vaasasta 


