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TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämään 
Rally-tokokilpailuun  lauantaina 12.10.2019 

Tervetuloa kilpailemaan! 
Kilpailun päätuomarina toimii Tiia Hämäläinen ja vastaavana koetoimitsijana 
Nina Kuni (p. 050 569 2031) 

Perumisista ilmoitetaan 11.10.19 klo 18 asti rallytoko.tamsk@gmail.com ja 
tämän jälkeen vastaavalle koetoimitsijalle sähköpostiin ninakuni@gmail.com 

Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

Tamsk-halli on puolilämmin halli, lämpötila hallissa on noin +13 astetta, pu-
keudu siis lämpimästi. 

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

Anna rauha kilpailusuoritukselle, ja lämmittele/palkkaa koirasi kauempana 
kisakehästä. 

Koiran on oltava kytkettynä sisällä hallissa. Huomioithan tämän lämmitelles-
säsi koiraa. Jos tarvitset paljon tilaa tai haluat pitää koiran irti, tee se ulkona.  

Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien 
varrelle ei ole sallittua. Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, joten otsalamppu ja 
heijastimet ovat hämärällä ja pimeällä tarpeen. 

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metalli-
piikit tai -nastat.  

Hallin sosiaalisiivestä löytyy kolme vessaa ja kanttiini – huomaathan, että so-
siaalisiipi on koirilta kielletty alue. 

 Kanttiinissa maksuvälineenä käy vain käteinen.  
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Älä anna koirasi tehdä tarpeitaan piha-alueelle – hallin ympärillä on runsaas-
ti ulkoiluttamiseen sopivia polkuja. Mikäli vahinko kuitenkin sattuu, siivoat-
han jätökset pihasta ja kadun varrelta. Tupakointi on sallittu ainoastaan sille 
varatulla paikalla ulkona hallin metsän puoleisessa päädyssä. 

Puhelimien kuuluvuus on hallin sisällä heikkoa. Parhain kenttä löytyy hallin 
ulkopuolelta. 

Hallin sisälle mahtuvat koirat häkkeineen odottelemaan. Keinonurmen alla 
on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen siis 
mahdollisuuksien mukaan ulkona/autolla.  

Hallin sisällä pissa/kakkavahingon sattuessa, on sakkomaksu 25€  

Sakko koskee kaikkia, myös pentuja. Sakko tulee maksaa välittömästi halliyh-
tiön tilille FI12 1783 3000 0080 65, viite 9991  
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Yleisiä ohjeita kisoihin saapuville: 

Kisaavalla ohjaajalla täytyy olla Palveluskoiraliiton lisenssi.  

Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-säännöt SKL:n ohjeiden mu-
kaan. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.  

Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. Rekisteritodistus tai 
x-rotuisen omistajatodistus tarvitaan jos koiralla ei ole vielä vahvistettua 
kilpailukirjaa. Ensimmäistä kertaa kisaavien tarkistus  tehdään viimeistään 
ennen oman alokasluokan alkua. Kisakirjoja voi ostaa kisapaikalta (hinta 3€) 

Ota mukaan sääntöjen mukaiset varusteet (panta tai valjaat ja hihna), 
huolehdi, että pannassa tai valjaissa ei ole mitään ylimääräistä roikkuvaa 
esim nimilaattaa, heijastinta tms.  

Tulethan paikalle viimeistään puoli tuntia ennen oman luokkasi 
arvioitua rataantutustumisaikaa. Jos sinulla ei vielä ole varmennettua 
kilpailukirjaa, tule paikalle noin 40 min ennen luokan arvioitua aloitusaikaa. 

Luokka voi alkaa 30 min ennen aikataulussa ilmoitettua aikaa! 

Lähtölistat julkaistaan TamSKin nettisivuilla http://www.tamsk.com  viikon 
41 loppupuolella. 

Tarkista ajantasainen lähtölista kisapaikan ilmoitustaululta.  

Rally-tokokilpailun arvioitu aikataulu 

MES-luokka klo 10:00 (20 kilpailijaa) 

VOI-luokka klo 12:00 (9 kilpailijaa) 

AVO-luokka klo 13:50 (16 kilpailijaa) 

ALO-luokka klo 15:20 (15 kilpailijaa) 
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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

