Tietoa TamSKin hallista
ja ympäristöstä sekä ohjeita ja
vinkkejä agilitykilpailuihin saapuville
TamSK Koiraurheilukeskuksen osoite on Luhtaantie 58, 33560
Tampere. Parkkipaikkoja on rajallisesti, joten autot tulee pysäköidä
tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien varteen on kielletty! Luhtaantiellä ei
ole katuvaloja, joten otsalamppu ja heijastin ovat pimeällä tarpeen.
Hallissa on kaksi kisakenttää. Lähimpänä tietä on kenttä numero
1, jossa on keinonurmi kumirouhetäytteellä. Metsän puoleisessa
päädyssä on kisakenttä numero 2, jossa on uudempi Jutagrassmatto joustoalustalla. Lisäksi hallin pihassa on hiekkapohjaisia
kenttiä, joita saatetaan käyttää kesän kilpailuissa.
Hallin lämpötila on talvisin kymmenen lämpöasteen tienoilla.
Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan.
Koirien juottaminen siis autolla/ulkona tai harkitusti sisällä.
Hallissa tulee käyttää sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä,
joissa on metallipiikit tai -nastat. Puhelimien kuuluvuus on hallissa
heikkoa. Hallissa on Wifi, tarkemmat tiedot löytyvät
ilmoitustaulusta. Hallista löytyy kolme WC:tä ja kanttiini, joka
on auki kisapäivinä. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla
paikalla, joka löytyy ulkoa metsän puoleisesta päädystä.
Hallin ympärillä on paljon metsää ja polkuja, joten ethän anna
koirasi tehdä tarpeitaan hallin pihaan. Vahingon sattuessa
siivoathan jätökset piha-alueelta sekä kadun varrelta.
HUOM! Hallin pissa- ja kakkasakko on 25 €. Sakko koskee
kaikkia, myös pentuja. Sakko tulee maksaa välittömästi halliyhtiön
tilille FI12 1783 3000 0080 65, viite 9991. Koirat eivät saa pissata
myöskään hallin ulkoseiniin, roskiksien kylkiin tms.

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.

Kilpailut alkavat viikonloppuisin aamulla, yleensä 9–10 aikoihin. Arki-iltojen kisat taas
aloitetaan usein klo 18.00. Tarkat aloitusajat, luokkajärjestykset ja aikataulut laaditaan
kuhunkin kilpailuun starttimäärien mukaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Kun
aikataulut on tehty, ne julkaistaan kilpailukirjeessä TamSKin kotisivuilla, mistä löydät
myös lähtölistat.

Tampereen Seudun Koirakerho
Mittaustodistus (erillinen todistuspaperi tai kilpailukirjaan vahvistettu lopullinen
mittaustulos) on oltava kaikilla kilpailevilla koirilla. Kisaamaton koira, jolla ei vielä ole
mittaustodistusta sekä jo kisannut koira, jolla ei ole uusien mittaussääntöjen mukaista
vahvistettua mittaustulosta, voidaan mitata kilpailujen yhteydessä. Mittausta ja
kilpailukirjan vahvistamista varten mukaan tulee ottaa koiran rekisteritodistus tai xrotuisen omistajatodistus. Mittaukseen on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään
viimeisenä kilpailutapahtuman ilmoittautumispäivänä oheisen linkin lomakkeella:
https://forms.gle/yrjHqUTTACrgYpnCA
Mittausaika ilmoitetaan kilpailun aikataulujen valmistuttua, tule paikalle ajoissa!
Ilmoittautumispisteen lasiluukullinen tiski löytyy suunnilleen hallin puolivälistä. Ota
mukaan kilpailukirja, mittaustodistus ja rokotustodistukset. Kisakirjoja voi ostaa
kisapaikalta, hinta on 3 €. Tule paikalle viimeistään puoli tuntia ennen oman luokan
ensimmäistä rataantutustumista.
1- ja 2-luokissa 3.–7. luvanollatulos antaa oikeuden nousta seuraavaan luokkaan (OIVA),
8. nollan jälkeen koirakon on pakko vaihtaa seuraavaan luokkaan (PAVA). OIVAn
saadessasi käythän ilmoittamassa toimistoon, siirryttekö heti ylempään luokkaan vai
jatkatteko samassa. Jos olet päättänyt asian jo etukäteen, voit myös laittaa tuloskirjan
väliin esimerkiksi klemmarilla lapun ”nousee ensimmäisestä OIVAsta” tai ”jatkaa PAVAan
asti” tms.
Oman koiran luokkanousut ja säkäluokat muutetaan nykyisin itse KITUssa.
Yläreunassa (samalla etusivulla kuin kilpailukalenteri) napsauta kohtaa "Käyttäjätili" ja
valitse pudotusvalikosta "Koirat". HUOM! Kun saavut ensimmäistä kertaa kakkostai kolmosluokan kilpailuun, kerro asiasta ilmoittautumispisteessä, jotta
toimistossa tiedetään kirjata kisakirjaanne siirto ylempään luokkaan.
Koiraa ei voi itse siirtää tasoluokissa alaspäin, sitä on anottava SAGIsta. Jos koiran siirtoa
alaspäin ei ole vahvistettu siinä vaiheessa, kun koira on ilmoitettu kisaan (eli on voinut
ilmoittautua vain ylempään luokkaan), ohjaajan tulee esittää todistus SAGI:n
vahvistamasta siirrosta.
Kiimaiset nartut saavat osallistua kisoihin muut osallistujat asiallisesti huomioiden.
Juoksusuojat on pidettävä yllä, ne otetaan pois vain kilpailusuorituksen ajaksi ja riisutaan
joko juoksumatolle tai lähtöpaikalta löytyvään vatiin. Ilmoittautumispisteestä voi pyytää
punaisen nauhan hihnaan merkiksi juoksuista.
Poisjäännit ja tiedustelut ennen kisapäivää agikisat@tamsk.com. Kilpailupäivänä
ilmoitukset suoraan koetoimitsijalle, jonka puhelinnumero löytyy TamSKin sivustolla
ennen kilpailuja julkaistavasta kilpailukirjeestä. Kisamaksun palautukseen oikeuttavat
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todistukset mieluiten sähköpostilla osoitteeseen rahastonhoitaja@tamsk.com tai postitse
osoitteeseen Eija Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere.
Kisojen jälkeen on usein mahdollista saada video omista radoistaan, lue
ohjeet täältä: http://agi.tamsk.com/videoita.html
Livestream kisojen aikaan ja tallenne kisojen jälkeen: www.youtube.com/tamskry

Muista pitää kisakoirasi kynnet ja tassukarvat lyhyinä ja huolehdi kunnon lämmittelyistä,
jotta turhilta loukkaantumisilta vältytään. Tervetuloa TamSKille kisaamaan, seuramme
toivottaa kaikille koirakoille riemukkaita onnistumisten ja oivallusten hetkiä kisaradoilla!
Yöpymismahdollisuus löytyy yhteistyökumppaniltamme hotelli Hermicasta
Hervannasta
(Insinöörinkatu 78). n. 12 min ajon päästä Tamskin hallilta.
Ilmainen parkkipaikka ja heti hotellin takaa aukeavat metsikköiset lenkkeilymaastot.
Tamsk varaustunnuksella Tamsk201804 viikonloppuhinnat:
70 €/sgl/vrk (normaalisti 80 €/sgl/vrk)
80 €/dbl/vrk (normaalisti 96 €/dbl/vrk)
Hinnat sisältävät aamiaisen, iltasaunan, langattoman nettiyhteyden sekä ALV:n.
Lemmikkilisä, 12 €/huone koko majoitusajalta 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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Kartta
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere
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