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Rally-tokokisat 15.3.2020 

 

Rally-tokon kisat järjestetään TamSKin hallilla osoitteessa Luhtaantie 58, 33560 Tampere. 

Tuomarina toimii Taru Leskinen.  

Ota mukaan kilpailukirja, rokotus- ja rekisteritodistus (sekarotuisella omistajatodistus), 

sääntöjen mukainen panta ja talutin, vettä ja vesikuppi. Kilpailukirjoja voi myös ostaa 

paikan päältä hintaan 3€/kpl. 

Tulethan paikalle viimeistään puoli tuntia ennen oman luokkasi arvioitua 

rataantutustumisaikaa. Jos sinulla ei ole vielä varmennettua kilpailukirjaa, tule paikalle 

noin tunti ennen luokan arvioitua rataantutustumisaikaa. 

Kilpailun arvioitu aikataulu: 

Mestariluokka klo 09.00 (22 koirakkoa) 

Voittajaluokka klo 11.15 (9 koirakkoa) 

Avoin luokka klo 12.45 ( 18 koirakkoa) 

Alokasluokka klo 14.30 (10 koirakkoa) 

Tiedustelut ja poisjäännit kisapäivänä: 

Vkt Elli Kiiski puh: 0400405611 (myös Whatsapp, FB messenger jne.) (puhelimen 

kuuluvuus hallissaheikkoa) tai sähköpostitse: elli.kiiski@gmail.com 

Tiedotustelut ja poisjäännit ennen kisapäivää: rallytoko.tamsk@gmail.com  

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 bajamaja.  

Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen 
siis mahdollisuuksien mukaan ulkona/autolla.  
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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. Hallissa on 
pissa/kakkasakko 25 €.  Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla.  

Koepaikalla on kanttiini, josta saa ostettua pientä purtavaa ja juotavaa. Maksuvälineenä 
käy kortti ja käteinen, mutta mieluusti käteinen. 

Koiran on oltava kytkettynä sisällä hallissa. Huomioithan tämän lämmitellessäsi koiraa. 
Jos tarvitset paljon tilaa tai haluat pitää koiran irti, tee se ulkona. Vastaavalla 
koetoimitsijalla on oikeus poistaa tätä sääntöä rikkova koirakko hallista. 

Kisapaikalla on WC-tilat. Huomioithan, että WC-tiloihin sekä 
kanttiiniin/ilmoittautumiseen ei saa viedä koiria edes lyhyeksi ajaksi. Suositeltavaa on siis 
ottaa mukaan häkki johon koiran saa laitettua ilmoittautumisen ja WC-käyntien sekä 
kanttiinissa asioinnin ajaksi.  

Rokotukset, tunnistusmerkinnät ja antidoping-säännöt Suomen Kennelliiton ohjeiden 
mukaan. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta www.kennelliitto.fi 

Julkaisemme kisan tuloksia ja mahdollisesti myös valokuvia kotisivuillamme sekä 
Facebookissa. Mikäli et halua tietojasi/kuvaasi jaettavan, ilmoitathan siitä vastaavalle 
koetoimitsijalle. 
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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

