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Koiratanssikilpailut lauantaina 7.9.2019  

Kilpailut pidetään TamSK hallissa osoitteessa Luhtaantie 48, 
Tampere.  

Ilmoittaudu kisapaikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi 
arvioitua alkamisaikaa. Arvioitu aikataulu on seuraavalla sivulla. 
Kilpailu alkaa klo 10:00 HTM-esityksillä. Esiintymisjärjestys on 
nähtävillä kisapaikalla. Kilpailun vastaavana ylituomarina toimii 
Henna Meriharju. Muut arvostelevat tuomarit ovat Maija Asp ja 
Hanna Maines.  

Kilpailukehän koko on 25 x 20 metriä ja se rajoittuu toiselta pitkältä 
sivultaan seinään. Muilla sivuilla on selkeä aita. Tuomaristo istuu 
kehän pitkällä sivulla. Pohjana on vihreä tekonurmi. Kehään 
menevälle koirakolle on varattu oma pieni tilansa. Kehästä 
poistutaan eri reittiä kuin sinne mennään.  

Lähetä musiikkisi etukäteen (torstaihin 5.9. klo 21 mennessä) 
sähköpostitse mp3-muodossa osoitteeseen 
koiratanssi.tamsk@gmail.com. Kirjoita mukaan myös pieni esittely 
suoraan sähköpostiviestiin. Esittely luetaan ennen koirakon esitystä.  

Ensimmäistä kertaa Kennelliiton koiratanssikilpailuihin osallistuvat koirakot voivat ostaa 
kilpailukirjan kisapaikalla ilmoittautuessaan (hintaan 3 euroa). Varaathan mukaan 
mieluiten tasarahan.  

Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. 
Juoksuaikainen narttu tai 1.1.2001 jälkeen syntyneet, typistetyt koirat eivät saa osallistua 
kilpailuun. Muistathan antidopingsäännöt. Niistä tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton 
sivuilta. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei 
ilmoittautumismaksua palauteta.  

Mikäli estyt osallistumasta, tai sinulla on jotain kysyttävää kilpailusta, ota yhteyttä 
sähköpostitse osoitteseen koiratanssi.tamsk@gmail.com.  

 

 

Ota kisapaikalle 
mukaasi:  

* kilpailukirja 

 
* koiran rekisterikirja ja 
rokotustodistus  

* musiikkisi muistitikulla 
mp3-muodossa, 
varmuuden vuoksi  

* sisäkengät/tossut 
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Arvioitu aikataulu:  

HTM: 
10:00 kehääntutustuminen ALO (4 koirakkoa) 
11:00 kehääntutustuminen AVO/VOI (6 koirakkoa) 

HTM palkintojenjako  

Freestyle: 
12:30 kehääntutustuminen ALO (3 koirakkoa) 
13:10 kehääntutustuminen AVO/VOI (6 koirakkoa) 

Freestyle palkintojenjako  

 

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. 

Kisapaikalla on käytössä vesivessat ja juomavettä.   

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.  Puhelimien kuuluvuus on hallissa sisällä heikkoa.  

Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta että kadun varrelta. Tupakointi on sallittu sille 
varatulla paikalla. 
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Ajo-ohjeet ja kartta 
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

Linkki Google Mapsiin 

 

 

 

 


