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TERVETULOA 
Tampereen Seudun Koirakerhon  

järjestämiin agilitykilpailuihin! 
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Kisat järjestetään lauantaina 14.3.2020 TamSK 
Koiraurheilukeskuksessa, Luhtaantie 58, 33560 Tampere.  

Kaikille luokille on tarjolla A agilityrata ja B hyppyrata, 
kolmosluokkalaiset mittelevät lisäksi agiradalla C.  
Tuomareina Anne Huittinen ja Esa Muotka. 
 

Pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien varteen on kielletty!  
 
Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on 
metallipiikit tai -nastat. Hallin sosiaalisiivestä löytyy kolme vessaa ja 
kanttiini (sosiaalisiipi on koirilta kielletty alue). Älä anna koirasi 
tehdä tarpeitaan piha-alueelle – hallin ympärillä on paljon 
ulkoiluttamiseen sopivia polkuja. Mikäli vahinko kuitenkin sattuu, 
siivoathan jätökset pihasta ja kadun varrelta. Tupakointi on sallittu 
vain merkityllä paikalla ulkona hallin metsän puoleisessa päädyssä. 
Muistathan myös pestä käsiä ahkerasti! 

Tulethan paikalle ajoissa, vähintään 30 minuuttia ennen oman 
luokkasi ensimmäistä rataantutustumisaikaa (RT). 1.7.2019 lähtien 
koiralla ei ole kilpailuoikeutta ilman mittaustodistusta. Ota siis 
mukaan tuloskirja eli kilpailukirja+mittaustodistus tai 
kilpailukirja, jossa 1.7. jälkeen tehdyssä mittauksessa 
lopulliseksi vahvistettu mittaustulos ja rokotustodistukset. 
Muista ottaa myös lahjakortit, liikuntasetelit tai 
verkko/mobiilimaksujen kuitit (tulostettuna tai kännykän 
näytöllä) mukaan, jos ilmoitit maksavasi niillä. Valmistaudu 
todistamaan lisenssisi voimassaolo pyydettäessä sekä antamaan 
lisenssinumerosi (sportti-id). Kilpailun yhteydessä mitataan 
vain ennakkoon mitattavaksi ilmoitetut koirat. Mittaus 
alkaa kello 9.30. Lähtölistat julkaistaan torstaina 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 
oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen rahastonhoitaja@tamsk.com tai Eija 
Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere. 

Rokotukset, tunnistusmerkinnät, 

antidoping-säännöt SKL:n 

ohjeiden mukaan.  

Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 

www.kennelliitto.fi.  

Liikuntasetelit, joilla voi maksaa 

agilitykisoissa Tamskilla ovat 

Smartum ja tyky-setelit. Setelit 

tuodaan paikanpäälle ja annetaan 

ilmoittautumispisteeseen, jossa 

ne merkitään käytetyiksi. 

Seteleiden taakse on kirjoitettava 

käyttäjän nimi. Virike-setelit eivät 

kelpaa maksuvälineenä.  

Lisäksi käyvät tykyonlinemaksut 

ja verkkomaksu ePassilla sekä 

Edenredin mobiilimaksu ja 

SmartumPay. Sähköisestä 

maksusta tuodaan 

ilmoittautumispisteeseen 

tulostettu kuitti tai näytetään se 

älypuhelimella/sovelluksessa. 

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
mailto:rahastonhoitaja@tamsk.com


 Tampereen seudun Koirakerho 

  

 

 

www.tamsk.com 

 

Aamun koetoimitsija on Pia Korpisaari puh. 040 543 1366, noin kahdesta eteenpäin 

koetoimitsijan viittaa kantaa Laura Karppinen, puh. 040 823 5372.  

Lisätietoja löydät agilitykilpailijoiden tietopaketista osoitteesta 

http://www.tamsk.com/yleinen/agilitykilpailut-14-3-2020/. 

Alustavat aikataulut, huom!  
Ajat ja starttimäärät ovat arvioita. Starttimäärät voivat vielä nousta, ja tutustumiset 
voidaan ensimmäistä lukuun ottamatta aloittaa 30 minuuttia näitä arvioita aiemmin!  
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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 

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
http://www.hermica.fi/
mailto:sales@hermica.fi

