
TERVETULOA 
Tampereen Seudun Koirakerhon järjestämiin 

agilitykilpailuihin! 

 

 
 

 

Kisat järjestetään 2.–3.7.2019 TamSK 
Koiraurheilukeskuksessa, Luhtaantie 58, 33560 Tampere.  

Tiistaina kisaavat kolmosluokan pikkuminit, minit ja medit, 
keskiviikkona pikkumaksit ja maksit. Tuomari on Salme Mujunen. 

Pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien varteen on kielletty!  
 
Kisat kirmataan todennäköisesti ulkokentällä (mikäli sääennuste 
lupaa kovaa sadetta, kisat käydään sisällä kentällä 2 (juta)). Hallin 
sisältä sosiaalisiivestä löytyy kolme vessaa ja kanttiini – 
huomaathan, että sosiaalisiipi on koirilta kiellettyä aluetta.  
 
Älä anna koirasi tehdä tarpeitaan piha-alueelle – hallin ympärillä on 
runsaasti ulkoiluttamiseen sopivia polkuja. Mikäli vahinko kuitenkin 
sattuu, siivoathan jätökset pihasta (ja kadun varrelta). Tupakointi on 
sallittu ainoastaan sille varatulla paikalla ulkona hallin metsän 
puoleisessa päädyssä. 

Tulethan paikalle ajoissa, vähintään 30 minuuttia ennen oman 
luokkasi ensimmäistä rataantutustumisaikaa (RT). Ota mukaan 
MITTAUSTODISTUS, kilpailukirja ja rokotustodistukset. 
Muista ottaa myös lahjakortit, liikuntasetelit tai 
onlinemaksujen kuitit mukaan, jos ilmoitit maksavasi 
niillä. Valmistaudu todistamaan lisenssisi voimassaolo 
pyydettäessä sekä antamaan lisenssinumerosi = sportti-id. 
 
1.7.2019 lähtien koiralla ei ole kilpailuoikeutta ilman 
mittaustodistusta. Väliaikaisen mittaustodistuksen omaava koira 
voidaan etukäteen ilmoittaa mitattavaksi kilpailussa. Linkki 
etukäteen ilmoittautumiseen löytyy nettisivulta. Vain etukäteen 
ilmoittautuneet väliaikaisen mittaustodistuksen omaavat koirat 
mitataan ennen kilpailua. 

Lähtölistat julkaistaan viimeistään maanantaina osoitteessa www.tamsk.com ja ne ovat 
vain nähtävissä kisapaikalla.  

Poisjäännit ja tiedustelut ennen kisapäivää agikisat@tamsk.com. Kilpailupäivänä 
ilmoitukset suoraan päivän koetoimitsijalle (numerot alla). Kisamaksun palautukseen  

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 verkkomaksu 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. 

mailto:agikisat@tamsk.com


www.tamsk.com 

Tampereen Seudun Koirakerho 

  

 

 
 

 

oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen rahastonhoitaja@tamsk.com tai Eija 
Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere. 

Tiistain vastaava koetoimitsija on Hanna Sorri-Kosola, puh. 0400 932 465  

ja keskiviikon Minna Räsänen, puh. 050 406 0715.  

Lisätietoja kisapaikasta ja kilpailujen kulusta on koottu kotisivuilta www.tamsk.com 
löytyvään agilitykilpailijoiden tietopakettiin. 

Alustavat aikataulut:  
Huom!! Starttimäärät voivat vielä nousta, nämä rataantutustumisajat ovat  
arvioita. Tutustumiset voidaan illan ensimmäistä tutustumista lukuun  
ottamatta aloittaa 30 minuuttia näitä arvioita aiemmin!  

 

TI 2.7.2019   KE 3.7.2019  

3A agility koiria RT  3A agility koiria RT 

xS 17 18:00  sL 16 18:00 

S 24 18:25  L 39 18:25 

M 29 19:00    19:15 

  19:40  3B hyppy koiria RT 

3B hyppy koiria RT  sL 16 19:35 

xS 16 20:00  L 39 20:00 

S 24 20:25    20:50 

M 29 21:00  Palkintojen jako n. 21:00 

  21:40     

Palkintojen jako n. 21:45     
  

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

Lemmikkilisä, 12 €/huone, on kertaluonteinen maksu koko majoitusajalta ja riippumatta 
lemmikkien määrästä. Varaukset: sales@hermica.fi tai 03-365 1111 
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Kartta 
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

 

 


