
TERVETULOA 
Tampereen Seudun Koirakerhon järjestämiin 

agilitykilpailuihin! 

 

 
 

 

Kisat järjestetään 29.9.–30.9.2018 TamSK Koiraurheilukeskuksessa 
(Luhtaantie 58, 33560 Tampere). Tuomareina toimivat Anders 
Virtanen ja Minna Räsänen. 

Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten noudata mahdollisten 
pysäköinninohjaajien opastusta ja pysäköi tiiviisti. Pysäköinti 
Luhtaantien varrelle on kielletty! Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, 
joten otsalamppu ja heijastimet ovat pimeällä tarpeen. 

Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. 
Koirien juottaminen siis autolla/ulkona tai harkitusti sisällä. 

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on 
metallipiikit tai -nastat. Puhelimien kuuluvuus on hallissa sisällä 
heikkoa. Hallissa on Wifi, tarkemmat tiedot löytyvät ilmoitus-
taulusta. Sosiaalitilat ja kanttiinitilat ovat kisaajien käytössä. 

Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta sekä kadun varrelta. 
Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla. 

Mikäli kisojen aikaan on muilla kentillä harjoituksia, niin suothan 
heille harjoitusrauhan.   

Yleisiä ohjeita kisoihin saapuville: 

Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, niin muista tuoda 
lahjakortti tai maksukuitti. Valmistaudu todistamaan lisenssisi 
voimassaolo sitä pyydettäessä sekä antamaan lisenssinumerosi = 
sportti-id. 

Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. Rekisteritodistus tai 
x-rotuisen omistajatodistus tarvitaan, jos koiralla ei ole vielä 
vahvistettua kilpailukirjaa.  

 

 

Rokotukset, tunnistusmerkinnät, 

antidoping-säännöt SKL:n 

ohjeiden mukaan.  

Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 

www.kennelliitto.fi.  

Liikuntasetelit, joilla voi maksaa 

agility-kisoissa Tamskilla ovat 

Smartum ja tyky-setelit. Virike-

setelit eivät kelpaa 

maksuvälineenä.  

Lisäksi käyvät tykyonlinemaksut 

ja maksu Sporttipassilla sekä 

Edenredin mobiilimaksu ja 

Smartum online. Setelit tuodaan 

paikanpäälle agilitykilpailuun 

tultaessa ja annetaan 

ilmoittautumispisteeseen, jossa 

seteleihin merkitään seteli 

käytetyksi. Seteleiden taakse on 

kirjoitettava käyttäjän nimi. 

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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Ensimmäistä kertaa kisaavien tarkastus ja väliaikaisen mittaustodistuksen tekeminen 
tapahtuu ennen oman kilpailuluokan alkua (kisakirjoja voi ostaa kisapaikalta). Lähtölistat 
löydät osoitteesta www. tamsk.com ja ne ovat vain nähtävissä kisapaikalla.  

Poisjäännit (ennen kisapäivää sähköpostilla tai SMS) Tommi Raita-aho 
agikisat@tamsk.com tai 050 4623 208 (tekstiviestillä riittää). Kilpailupäivänä ilmoitukset 
suoraan koetoimitsijalle. 

Vastaavina koetoimitsijoina toimivat Hanna Nykänen (la) 050 340 5669  

ja Hanna Sorri-Kosola (su) 040 0932465. 

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

Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkua. 

Huom!! Koska ilmoittautuminen on mahdollista kisapäivään saakka,  
voivat koiramäärät nousta hieman aikataulussa mainituista määristä. 
 
Meillä on käytössä OIVA-ruusukkeita! Ne, jotka eivät halua näitä                                                
ruusukkeita kerätä, voivat lunastaa OIVAllaan kanttiinissa pullakahvit.   

 

 

  

 

 

 

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.  
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Aikataulu: 
A- ja B-kisat ovat agilityratoja ja C- ja D-kisat hyppyratoja 
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Ajo-ohjeet ja kartta 
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

 

 


