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TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämään 

Rally-tokokilpailuun lauantaina 30.11.2019 

 

 
 

 

Tervetuloa kilpailemaan! 

Kilpailun päätuomarina toimii Maria Riski ja vastaavana koetoimitsijana Heidi Salminen 
puh 050-342 99 76 

Perumisista ilmoitetaan 29.11 klo 18 asti rallytoko.tamsk@gmail.com ja tämän jälkeen 
vastaavalle koetoimitsijalle sähköpostiin heidi.salminen22@gmail.com tai puhelimitse 
kisapäivänä. 

Aikataulut 

Kilpailut alkavat klo 9 Mestari-luokalla. 

MES  23 koirakkoa (20 ohjaajaa) klo 9 

VOI 12 koirakkoa klo 11.15 

AVO 11 koirakkoa klo 13 

ALO 14 koirakkoa klo 14.20 

 

Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

Hallimme on puolilämmin halli. Lämpötila hallissa on noin +13 astetta. 

Anna rauha kilpailusuoritukselle ja lämmittele/palkkaa koirasi muita häiritsemättä. 
Koiran on oltava kytkettynä sisällä hallissa. 

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. 

Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai -
nastat.  Puhelimien kuuluvuus on hallissa sisällä heikkoa.  

Hallin sosiaalitiloista löytyy kolme vessaa ja kanttiini - huomaathan, että koiria ei saa vielä 
sosiaalitiloihin. 

Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta, että kadun varrelta. Tupakointi on sallittu sille 
varatulla paikalla. 
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Olethan paikalla viimeistään 30 min ennen luokkasi alkua. Lähtölistat löytyvät n. 3 päivää 
ennen koetta Tamskin nettisivuilta, mutta varmista lähtöjärjestys vielä kisa-aamuna hallin 
seinältä. Muutoksia tai poisjääntejä voi aina tulla.  

Ensikertalaisille tiedoksi, että koirat mitataan ja kisakirja varmennetaan ennen 
alokasluokan alkua. Kisakirjan voi ostaa paikan päältä ja koiran rekisteröintipaperit 
mukaan, sillä niitä tarvitaan tuohon hetkeen. 

Kisoissa on paikan päällä Lemmikkipalvelu Koiranpäiviä-myyntipiste, joka palvelee koko 
kisojen ajan. Valikoimasta löytyy esim. treeninamuja, puruluita, rally-tokotarvikkeita ja 
leluja. Mikäli toivot tiettyä tuotetta kisapaikalta noudettavaksi, ota yhteyttä etukäteen 
paivi@koiranpaivia.fi. Maksuvälineinä myyntipisteellä käy käteisen lisäksi yleisimmät 
maksukortit ja MobilePay. 
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Ajo-ohjeet ja kartta 

Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

Linkki Google Mapsiin 

 

Yöpymismahdollisuus löytyy yhteistyökumppaniltamme hotelli Hermicasta Hervannasta  
(Insinöörinkatu 78).  n.12min ajon päästä Tamskin hallilta.  
Ilmainen parkkipaikka ja heti hotellin takaa aukeavat metsikköiset lenkkeilymaastot. 
 
Tamsk varaustunnuksella Tamsk201804 viikonloppuhinnat: 
  

70€/1hh/vrk (normaalisti 80€/1hh/vrk)  
80€/2hh/vrk (normaalisti 96€/2hhl/vrk) 

Hinnat sisältävät aamiaisen, iltasaunan, langattoman nettiyhteyden sekä ALV:n.  

 

Lemmikkilisä, 12€/huone, on kertaluonteinen maksu koko majoitusajalta ja riippumatta 

lemmikkien määrästä. Tarjoushinta koskee viikonloppuun ajoittuvia tapahtumia. Tarjoushintaisia 

huoneita on rajoitetusti ja varaukset suoraan hotellista.   

Varaukset: sales@hermica.fi tai 03-365 1111 
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