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TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämiin  

rally-tokokisoihin sunnuntaina 2.12.2018 

 

 
 

 

Tervetuloa rally-tokokilpailuun! 

Kilpailun päätuomarina on Minna Hillebrand. Vastaavana 
koetoimitsijana on Tarja Tiainen (040 746 2481).  

Osallistumisen perumiset ilmoitetaan 1.112.2018 klo 18 asti 
rallytoko.tamsk@gmail.com ja tämän jälkeen koetoimitsijalle 
sähköpostitse osoitteeseen t.tia.tiainen@gmail.com  

Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

Kisapaikka on TamSK-halliin, Luhtaantie 56.  

Hallilla järjestetään samaan aikaan myös tokokoe, (hallin tien puoleisessa päädyssä), rally-
tokokilpailu on metsän puoleisessa päädyssä.  

Anna rauha kilpailusuoritukselle. Lämmittele/palkkaa koirasi kauempana kisakehästä.  

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

Hallissa on hyvin tilaa häkeille. 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.   

Kisapaikalla on kanttiini (varaa käteistä) ja vesivessat. Puhelimien kuuluvuus on hallissa 
sisällä heikkoa.  

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. 

Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta että kadun varrelta. Hallin sisällä pissa- tai 
kakkavahingon sattuessa, on sakkomaksu 25€ . Sakko koskee kaikkia, myös pentuja. Sakko 
tulee maksaa välittömästi halliyhtiön tilille FI12 1783 3000 0080 65, viite 9991. Koirat 
eivät saa pissata myöskään ulkokentille, hallin ulkoseiniin, roskiksien kylkiin tms.   

Tupakointi on sallittu vain sille varatulla paikalla. 

Ota kisaan mukaan: 

- kisakirja (kisapaikalla 

myydään kisakirjoja, 

uusille kisajille mittaus 

klo 9:30) 

- rokotustodistus 

- sääntöjen mukaiset   

panta tai valjaat ja hihna 

- iloista mieltä! 
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Aikataulut 

Ilmoittaudu viimeistään 30 min ennen luokan alkua. Uudet kisaajat, ilmoittautukaa klo 9:00. 

Luokka voi alkaa 30 min ennen ilmoitettua aikaa! 

9:30          Uudet kisaajat – kisakirjojen varmennus ja koirien mittaus ilmoittautumisen vieressä 

10:00        ALO, rataan tutustuminen 18 osallistujaa 

12:00         AVO, rataan tutustuminen, 9 osallistujaa 

13:30         VOI, rataan tutustuminen, 7 osallistujaa 

15:00         MES, rataan tutustuminen, erä 1, 13 osallistujaa 

15:15         MES, rataan tutustuminen, erä 2, 13 osallistujaa 

15:30         MES, suoritukset 

noin 18:00  MES palkintojen ja kisakirjojen jako 

 

 

Lähtölista julkaistaan ennen kisoja Tamskin sivulle: 

 http://www.tamsk.com/rally-toko/ 
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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

