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TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämiin      

                           rally-tokokisoihin lauantaina 16.2.2019 

 
 

 

Tervetuloa rally-tokokilpailuun! 

Kilpailun päätuomarina on Kirsi Petäjä. Vastaavana koetoimitsijana 
toimii Maria Taivassalo, 0405673384, taivassaloma@gmail.com 

Kisapäivänä paikalla on Lemmikkipalvelu Koiranpäiviä 
myyntipisteineen. 

Ilmoita poisjäänneistä ym. perjantaihin 15.2. klo 18 
saakka osoitteeseen rallytoko.tamsk@gmail.com ja sen 
jälkeen vastaavalle koetoimitsijalle, ks. tiedot yllä.  

Muutamia ohjeita kisapaikalla:  

Ota mukaan koiran kilpailukirja, rokotus- ja rekisteritodistus, 
sääntöjen mukainen panta tai valjaat ja talutin. Koirien häkeille on 
varattu hallin keskiosasta tilaa.  

Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten noudata mahdollisten 
pysäköinninohjaajien opastusta ja pysäköi tiiviisti. Pysäköinti 
Luhtaantien varrelle on ehdottomasti kielletty!  

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. 

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. 

Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, joten otsalamppu ja heijastimet ovat pimeällä tarpeen. 
Hallissa lämpötila on noin +10-12 astetta, varaa siis riittävästi vaatetta mukaan itsellesi ja 
koirallesi. Kisapaikalla on käytössä vesivessat, joista saat myös vettä koirille. Kanttiini 
palvelee koko kisapäivän, maksuvälineenä käy vain käteinen.  

Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen 
siis mahdollisuuksien mukaan ulkona/autolla/häkissä. Käytä hallissa sisäjalkineita. 
Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai - nastat. Puhelimien kuuluvuus on 
hallissa sisällä heikkoa.  

Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla. 

Kisapaikan osoite: 

Luhtaantie 58                    
33560 Tampere.  

Kilpailukirjoja voit ostaa 
ilmoittautumispisteestä 
hintaan 3 euroa/kpl. 
Kilpailukirjan tarvitsevat 

kaikki kilpailuun osallistuvat 
koirat. Tuomari varmistaa 
kilpailukirjan ennen koiran 

ensimmäistä starttia.                     

Ohjaajalla on oltava 
Palveluskoiraliiton lisenssi 

2019. Huomioi tämä erityisesti 
mahdollisten 
ohjaajavaihdosten yhteydessä.   

Rokotukset, 
tunnistusmerkinnät, 
antodoping-säännöt 
SKLohjeiden mukaan. 
Ajankohtaisinta tietoa löydät 
osoitteesta  

www.kennelliiitto.fi 

mailto:taivassaloma@gmail.com
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Aikataulut 

Alla kilpailujen arvioitu aikataulu. Olethan paikalla viimeistään puoli tuntia ennen 
luokkasi arvioitua rataantutustumista.  

HUOM! Alokasluokan mitattavat koirakot: olkaa paikalla välittömästi AVO-luokan jälkeen, 
jotta tuomari pääsee varmistamaan kisakirjat mahdollisimman sujuvasti! 

 

10:00  MES, rataan tutustuminen (18 osallistujaa) 

12:00  VOI,   rataan tutustuminen (7 osallistujaa)  

13:45 AVO,  rataan tutustuminen (11 osallistujaa) 

15:00  ALO,  rataan tutustuminen (16 osallistujaa) 

Kisa päättyy n. klo 16.20 

 

HUOM! Mikäli kilpailut sujuvat arvioitua aikataulua ripeämmässä tahdissa, voidaan 
luokka aloittaa 30 min. arvioituun aikatauluun merkittyä aikaisemmin. Aikataulusta voit 
halutessasi tiedustella tarkemmin ilmoittautumispisteestä.  

Lähtölista päivittyy TamSKin nettisivuille kilpailuviikon aikana, todennäköisimmin 
torstaina. 
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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
https://www.google.fi/maps/place/TamSK+Koiraurheilukeskus/@61.5005679,23.8814372,14.75z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x468f205f9277ff3f:0x799795c44fbb5b9e!2sLuhtaantie+58,+33560+Tampere!3b1!3m1!1s0x468f20a2236d2e51:0x79e9147c73e1ff15

