
TERVETULOA 
Tampereen Seudun Koirakerhon järjestämiin 

lasten, junioreiden, senioreiden ja para-agilityn  
                       suomenmestaruuskilpailuihin! 

	  

	  

 
Kisat järjestetään 11.–12.5.2019 TamSK Koiraurheilukeskuksessa (Luhtaantie 58, 33560 
Tampere). Lämpimästi tervetuloa! Me odotamme teitä! 

Tuomarit: Arvostelevina tuomareina toimivat Allan Mattsson ja Mia Laamanen. Johtavana 
ylituomarina toimii Jari Helin. 

Pysäköinti: Pysäköi tiiviisti. Paikalla on pysäköinninohjaajia, jotka ohjaavat autot tiiviisti ja 
tehokkaasti paikoilleen. Pysäköinti Luhtaantien varteen on kielletty! Inva-paikkoja on varattu 
pysäköintialueelle lähelle hallin sisäänkäyntejä.  

Matkailuautot: ne, jotka ovat varanneet sähkötolppapaikan ja saaneet varaukseensa 
vahvistuksen, pysäköivät öisin auton siihen kohtaan, jossa on auton rekisterinumero hallin 
seinällä. Yöksi voi leiriytyä leveämmin (huom. neljän metrin turvaväli seuraavaan autoon!), mutta 
päivällä autot täytyy pysäköidä tiiviisti kuten henkilöautot. 
 
Kilpailuolosuhteet: Kilpailut pidetään keinotekonurmella hallissa, jonka lämpötila on 
kymmenen lämpöasteen tienoilla (riippuu toki myös ulkolämpötilasta). Käytä hallissa 
sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai -nastat. Hallin 
sosiaalisiivessä on kolme vessaa ja kanttiini – sosiaalisiipi on koirilta kiellettyä aluetta. 

Kilpailukehiä on kaksi. Koirien häkeille on jonkin verran tilaa sisällä hallissa. Tilaa on kuitenkin 
rajallisesti, joten olethan tarkkana, ettei häkkisi tuki kulkuväyliä. Ulkona olevat kentät ja 
parkkipaikat on varattu autoille, joten niille ei valitettavasti voi pystyttää telttoja. 

Kilpailijoilla on käytössään kankaiset SAGI:n numeroliivit, joiden on oltava näkyvissä koirakon 
suorittaessa rataa kilpakehässä. Numeroliivit palautetaan kilpailun jälkeen. Kadonneesta tai 
rikkoontuneesta liivistä peritään kilpailijalta 20 euron maksu.  

Juoksunarttujen on käytettävä juoksusuojaa ja merkkinä juoksusta punaista nauhaa hihnassa koko 
ajan hallissa ollessaan. Näin muut kilpailijat osaavat huomioida asian. Juoksusuojan saa poistaa 
ennen kuin siirtyy lähtöalueelle ja se laitetaan takaisin maalialueella. Ilmoita koirasi juoksusta 
ilmoittautumispisteessä. Juoksunartut starttaavat omalla lähtövuorollaan. 	  
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Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona sille varatulla paikalla hallin metsän 
puoleisessa päädyssä. 

Koirien ulkoilutus: Ethän anna koirasi asioida piha-alueella – hallin ympärillä on paljon 
ulkoiluttamiseen sopivia metsäpolkuja. Mikäli vahinko sattuu, siivoathan jätökset pihasta ja 
myös kadun varrelta.  Alueella on nähty kyykäärmeitä eli olethan tarkkaavainen. Jos huomaat 
käärmeitä maastossa, ilmoitathan asiasta infoon. Hallin metsänpuoleisen päädyn 
takakulmasta lähtevän polun varressa vähän matkan päässä on maa-ampiaispesä. Se on 
merkitty selkeästi, ja sen läheisyyttä kannattaa välttää. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumispiste on auki perjantaina klo 18-20, lauantaina klo 8 
alkaen ja klo 18.30–19.30 sekä sunnuntaina klo 7 alkaen. Ota mukaan kilpailukirja, mittaus-, 
rekisteri- ja rokotustodistukset. Rokotukset tarkistetaan pistokokein. Kilpailukirjat kerätään 
normaalin kisan tapaan. Mikäli koiran nimen perässä on *(tähti)-merkki, niin muista tuoda 
maksukuitti. Valmistaudu todistamaan lisenssisi voimassaolo sitä pyydettäessä sekä antamaan 
lisenssinumerosi = sportti-id. Tarvittaessa tarkastetaan kilpailupaikalla vaaditut yhteiset 
tulokset (esim. Koiranet, kilpailukirja, kännykkäkuva tuloslistoista) ja ikä (esim. KELA- tai 
ajokortti). Rokotukset, tunnistusmerkinnät ja antidoping-säännöt Suomen Kennelliiton 
ohjeiden mukaan. Ajankohtaista tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.  

Lähtölistat löydät lähempänä kilpailua osoitteesta www.tamsk.com ja kisapaikan seinältä.  

Poisjäännit ja tiedustelut ennen kisapäivää agikisat@tamsk.com tai 050 4623 208. 
Kilpailupäivänä ilmoitukset suoraan koetoimitsijalle (numerot alla).  
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen 
rahastonhoitaja@tamsk.com tai Eija Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere. 

Vastaavina koetoimitsijoina toimivat lauantaina Hanna Sorri-Kosola (0400 932 465) ja 
Tommi Raita-aho (050 4623 208) ja sunnuntaina Minna Räsänen (050 406 0715). 

Lisätietoja kisapaikasta ja kilpailujen kulusta on koottu kotisivuilta löytyvään 
agilitykilpailijoiden tietopakettiin http://www.tamsk.com/wp-
content/uploads/2019/03/Tietopaketti-agilitykisaajille-2019.pdf 

Palkinnot jaetaan aina kunkin sarjan jälkeen. Palkintoja jaetaan SM-kilpailujen 
yhteistulosten lisäksi myös kaikilta yksittäisiltä radoilta. HUOM. Lasten molemmissa sarjoissa 
voi sijoittua vaikka tulisi hylätty rata, eli huomioikaa tämä palkintojenjaossa.  

Jos kisojen aikana tulee kysymyksiä, ongelmia tai palautetta käytännön asioista, 
niin pirautelkaa tai laitelkaa viestiä Tiina-Liisa Vehkalahti, p. 050 5010 514. Ajoittain hallissa 
kuuluu puhelin todella huonosti, eli viesti tavoittaa varmimmin. 
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Aikataulut:  
Huom! Rataantutustumisajat ovat arvioita ja tutustumiset voidaan aamun ensimmäistä 
tutustumista lukuun ottamatta aloittaa korkeintaan 30 minuuttia näitä arvioita aiemmin. 
Paraluokkia ei kuitenkaan aikaisteta. 
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Kartta 
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

 

	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


