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Tervetuloa epiksiin! 

Epikset pidetään ulkona, ja tuomarina toimii Maria Taivassalo. 

Osoite: TamSK halli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere.  

Poikkeuksellisesti näissä kilpailuissa ei ole ilmoittautumispistettä eikä lähtölistaa, 
ratapiirrosta tai tuloksia nähtävillä. Tulostathan siis tarvittaessa lähtölistan ja 
ratapiirroksen itsellesi mukaan. Tavallisesta käytännöstä poiketen käytössä on 
sisäänheittäjä. 

Ratapiirrokset lähetetään kilpailijoille kilpailua edeltävänä iltana klo 22:00. 
Rataantutuminen suoritetaan itsenäisesti ennaltamäärätyissä ryhmissä. Kullakin ryhmällä 
on 5 minuuttia aikaa tutustua rataan. Rataantutustumisten jälkeen ensimmäisellä 
koirakolla on 5 minuuttia aikaa siirtyä kehään. 

Palkkaaminen on radan aikana sallittua, kunhan se ei ole jatkuvaa tai houkuttelevaa läpi 
radan. 

Koirien jätökset on siivottava piha-alueelta että kadun varrelta. Tupakointi on sallittu sille 
varatulla paikalla. 

 

 

ERITYISJÄRJESTELYT TAMSKIN KILPAILU- JA KOETOIMINNASSA 
KESÄLLÄ 2020 

Toiminnassa noudatetaan THL:n, AVI:n ja Kennelliiton ohjeita. Erityisjärjestelyt ovat 
voimassa koko tapahtuma-alueella, joka rajautuu Luhtaantiehen ja metsiin. 

Tärkeimmät poikkeusajan ohjeet: 

1. Tule paikalle vain täysin terveenä. Jos oireilet, peru tulosi, saat kyllä 
osallistumismaksun takaisin. 

2. Muista turvaväli eli pysyttele parin metrin päässä muista ihmisistä myös 
rataantutustumisessa! 
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3. Ota mukaan eväät ja riittävästi vettä sekä itsellesi että koirillesi. 
Kanttiinipalveluja ei toistaiseksi ole tarjolla. 

4. Anna tilaa hengästyneelle äläkä itse puuskuta toisia päin. Älä myöskään huuda tai 
edes puhu kovaan ääneen suoraan kohti toisen kasvoja. 

5. Pese kätesi ennen kuin tulet paikalle ja kotiin palattuasi. Tapahtumapaikalla voit 
puhdistaa käsiäsi desinfiointiaineella. 

6. WC-tilat ovat käytössä vain rajatusti. Sisään mennään WC-käytävän ovesta, joka 
merkitään kyltillä SISÄÄN, ja sieltä poistutaan kanttiinin läpi. 

7. Tapahtumiin ei oteta yleisöä, eikä kilpailukehän ääreen kokoonnuta seuraamaan 
muiden suorituksia. 

8. Noudatathan ohjeita tunnollisesti, jotta koronavirus ei pääse leviämään ja toimintaa 
voidaan jatkaa. Tuomari tai järjestäjä voivat puuttua ohjeiden vastaiseen toimintaan 
ja tarvittaessa keskeyttää tapahtuman, mikäli ohjeita ei haluta tai kyetä 
noudattamaan. 

 

 

Aikataulut 

Luokkia ei aloiteta ilmoitettua aikaisemmin. 

Luokka Rataantutustuvat Klo 

ALO nro:t 1-4 11:00 

 
nro:t 5-8 11:05 

AVO nro:t 11-14 12:00 

VOI nro:t 21-22 12:40 

MES nro:t 31-34 13:10 

 
nro:t 35-38 13:15 
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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

