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TERVETULOA 
Tampereen seudun Koirakerhon järjestämiin 

Rally-tokokilpailuihin 15.8.2020 

 

 
 

 

Tervetuloa kilpailemaan! 

Kilpailu järjestetään TamSK Koirahallissa, Luhtaantie 58, 33560 Tampere. 

Kilpailun päätuomarina toimii Riikka Timonen ja 
vastaavanakoetoimitsijana Maria Taivassalo (puh 040 567 3384).  

Perumiset ilmoitetaan  rallyilmot@tamsk.com  ja kilpailupäivänä 
taivassaloma@gmail.com 

 

Ohjeita kisapaikalle.  

LUETHAN OHJEET HUOLELLA SILLÄ SPKL:N LINJAUKSEN VUOKSI 
MEILLÄ ON PALJON MUUTOKSIA KÄYTÄNNÖISSÄ!!! 

Koronaviruspandemian aikana on välttämätöntä noudattaa 
erityisjärjestelyjä, jotta yhdenkään kilpailijan, toimihenkilön tai tuomarin 
terveys ei vaarannu. Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu 
tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen 
toimitsijat, tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta 
korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä 
aiheutuvista vahingoista.  

Tapahtumaan ei saa tulla yleisöä. Vain kilpailun järjestämisen kannalta 
välttämättömillä henkilöillä on oikeus olla paikalla. Turvaväli 1-2 metriä 
täytyy pitää kaikkien paikalla olijoiden kesken läpi kilpailun. Kilpailussa ei 
kätellä tai halata ketään. Sairaana (koira tai ohjaaja) ei osallistuta kilpailuun 
eikä tulla kilpailupaikalle. Mikäli sairastut, ilmoita siitä välittömästi. 
Kilpailumaksu palautukset: rallyilmot@tamsk.com  

Kilpailijalla on oikeus käyttää kasvomaskia sekä suojahansikkaita kaikissa 
vaiheissa kilpailupäivän aikana. 

Toivomme että jokainen kilpailija lukee ohjeet ja suhtautuu niihin vakavasti, 
tuomarilla on oikeus keskeyttää koe mikäli annettuja ohjeita ei noudateta. 
Tuomarilla on myös oikeus poistaa kilpailusta nuhaiset yms henkilöt. 

Noudatamme Kennelliiton 

rokotus, tunnistusmerkintä -ja 
anti-dopingsääntöjä. 
Ajankohtaista tietoa 
www.kennelliitto.fi 

 

mailto:rallyilmot@tamsk.com
http://www.kennelliitto.fi/
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Ilmottautuminen on ulkona teltassa. Jokainen kilpailija täyttää etukäteen 
kuulakärkikynällä kilpailukirjaansa päivämäärän (15.8.20), paikan (Tampere), järjestäjän 
(Tamsk) ja luokan. Kirjoja ei jäädä täyttelemään ilmottautumispisteelle. Jos kilpailet 
ensimmäistä kertaa, täytä kilpailukirjaan koiran ja omat tietosi esim. autolla. Tuomari 
varmistaa ensikertalaisten kilpailukirjan ja mittaa koiran ennen ALO-luokan alkua ulkona. 
Tuomarilla on koiraa mitattaessa kasvomaski kasvoilla, joten harjoittelethan koirasi 
kanssa ajoissa maskillisen ihmisen kohtaamista. Myös mitattavan koiran ohjaajan on 
käytettävä kasvomaskia, kilpailunjärjestäjällä on tarjolla kertakäyttöisiä.  

Mikäli sinulla ei ole kilpailukirjaa, on niitä myytävänä ilmoittautumisessa 3 €/kpl. 
Varaathan tasarahan. 

Ilmottautumispisteellä on kunkin luokan radat ja ilmoittautuessa suositellaan 
kilpailijan ottavan kuvan radasta itselleen. Ratoja on nähtävillä myös ulkona hallin 
seinällä. Kilpailussa ei jaeta numerolappuja vaan meillä on käytössä sisäänheittäjä joka 
ilmoittaa kunkin suoritusvuorossa olevan henkilön ja päästää lämmittelemään halliin 
seuraavana suoritusvuorossa olevan koirakon. 

Kilpailu käydään hallin tien puoleisella kentällä. Toisessa päässä hallia on samaan 
aikaan tokokoe. Halliin mennään vain tutustumaan rataan tuomarin opastuksella ja 
omalla kilpailu suoritusvuorolla. Kaikki odottelu tapahtuu ulkona josta tuomari kokoaa 
luokan rataantutustumiseen.  Hallissa ei ole mahdollisuutta pitää häkkejä, koiria tai muuta 
omaisuutta. Kenenkään suoritusta ei jäädä katselemaan. Kaikki ylimääräinen kulku 
hallissa on kiellettyä. Halliin kuljetaan pitkän sivun tien puoleisesta ovesta nro 1 ja 
poistutaan hallin tienpuoleisesta lyhyestä päädystä. MES ja ALO luokissa on kaksi 
rataantutustumisryhmää. Lähtölistasta selviää kumpaan ryhmään kuulut. 

Haluamme kaikille kilpailijoille kilpailurauhan, joten huomioithan muut kilpailijat ja 
lämmittelet ja palkkaat koiran hillitysti riittävän kaukana kehästä. 

Palkinnot jaetaan ulkona ja ei-sijoittuneiden kilpailukirjat ja arvostelulomakkeet on 
noudettavissa suoritusjärjestyksen mukaisesti sivupöydältä. Huomioithan turvavälit 
noutaessasi kilpailukirjaasi! Mikäli et kilpaile kuin yhdessä luokassa, poistuthan 
kilpailupaikalta välittömästi kilpailukirjan ja arvostelulomakkeen saatuasi. Tulospalvelu ei 
ole käytössä. 

Parkkitilaa on hallin edessä. Pysäköinti Luhtaantien varrelle on kielletty!  

Kisapaikalla on käytössä sisäwc (3 kpl) joissa jokaisessa käsienpesu mahdollisuus ja 
käsidesiä. WC tiloihin kuljetaan VAIN ulkokautta ja poistutaan kanttiinin kautta.  Paikalla 
on opasteet. 
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Halliin on tultava sisälle vain puhtaissa ja kuivissa kengissä. 

Kanttiiniin maksuvälineenä käy vain käteinen. Myyjänä Lemmikkipalvelu Koiranpäiviä. 

Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla. Pissa –ja kakkasakko on 25€, sakko koskee 
kaikkia. 

 

 

 

Yleisiä ohjeita: 

Olethan paikalla ajoissa, viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua aloitus aikaa. 
Luokka voidaan aloittaa 30min ilmoitettua aikaisemmin mikäli olemme aikataulusta 
edellä.  

Ota mukaan kilpailukirja, rokotus –ja rekisteritodistus (Sekarotuisella omistajatodistus), 
sääntöjen mukainen panta tai valjaat ja talutin sekä kakkapusseja. 

Mikäli sinulla ei ole varmennettua kilpailukirjaa, saavu paikalle noin tuntia ennen 
arvioitua rataan tutustumisaikaa. kilpailukirjan varmennus ja koiran mittaus tapahtuu 
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ennen luokan alkua. Kilpailupaikalla myydään kilpailukirjoja hintaan 3€/kpl. Lähtölistat 
julkaistaan TamSKin sivuilla viimeistään kilpailua edeltävänä iltana. 

 

 

 

 

Aikataulut 

Aikataulussa ilmoitetut ajat ovat rataantutustumisaikoja. Olethan ajoissa paikalla sillä 
luokkien alkamisaikoja voidaan aikaistaa 30 min jos olemme edellä aikataulusta. 

 

MES klo 9.30 (20 koirakkoa, 2 rataantutustumis ryhmää)  

VOI klo 12.00 (7 koirakkoa)  

Lounastauko 

AVO klo 14.15 (13 koirakkoa)  

ALO klo 15.45 (17 koirakkoa, 2 rataantutustumis ryhmää)  
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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

