
TERVETULOA 
Tampereen Seudun Koirakerhon järjestämiin 

agilitykilpailuihin 7.–9.5.2021! 

 

 
 

 

Kisat järjestetään TamSK Koiraurheilukeskuksessa 
osoitteessa Luhtaantie 58, 33560 Tampere. Tuomareina Minna 
Räsänen ja Sari Mikkilä. 
 

HUOM! Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä – jos 
sinulla on sairauden oireita, jätä kisat väliin. Ilmoita 
poissaolosta alempaa löytyvien ohjeiden mukaan, niin 
ilmoittautumismaksu palautetaan tilillesi.  

Noudata ohjeita, kisoissa on poikkeusjärjestelyt!  
Muista pitää TURVAVÄLI muihin kisaajiin ja talkoilijoihin! 
TamSK edellyttää, että kilpailijat käyttävät maskia tai visiiriä 
rataantutustumisissa ja ovat hallissa sisällä vain välttämättömän 
ajan. Kulku kentille tapahtuu sivuovista ja poistuminen päädyistä. 
Tutustu aikataulun perässä olevaan kuvaan ja noudata kuuluttajan 
ohjeita. Katsomoa ei ole. 

Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan 
omalla vastuullaan. Kennelliitto, Sagi, Tampereen Seudun 
Koirakerho ry tai kilpailun toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole 
vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai 
koronaan sairastumisesta eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista  

Pysäköi tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien varteen on kielletty!  
Hallissa on tarjolla desinfiointiainetta ja WC-tiloissa on saippuaa, puhdistathan kätesi 
mennen tullen ja sillä välillä :-) 
Hallin sosiaalisiivestä löytyy kolme vessaa. Koiria ei saa viedä sosiaalitiloihin. 
Kanttiinimyyntiä ei tällä kertaa ole lainkaan eli OTA MUKAAN RIITTÄVÄSTI VETTÄ 
ja eväitä sekä itsellesi että koirallesi. 
 
Älä anna koirasi tehdä tarpeitaan piha-alueelle – hallin ympärillä on runsaasti 
ulkoiluttamiseen sopivia polkuja. Mikäli vahinko sattuu, siivoathan jätökset. Tupakointi on 
sallittu ainoastaan sille varatulla paikalla ulkona hallin metsän puoleisessa päädyssä. 

Tule paikalle vähintään 30 minuuttia ennen oman luokkasi ensimmäistä 
rataantutustumisaikaa (RT).  

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.  

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. 



www.tamsk.com 

Tampereen Seudun Koirakerho 

  

 

 

 

 
 
ILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖISESTI TÄMÄN LOMAKKEEN KAUTTA 
 
 

JOS OLET MAKSANUT KISAMAKSUN LAHJAKORTILLA TAI LIIKUNTASETELILLÄ 
TUO NE INFO-PISTEELLE ENNEN STARTTIA!  
 
Kilpailuissa ei jaeta numerolappuja. Laita infopisteen pöydältä valmiiksi kirjoitettu, 
kisanumeroa vastaava post-it lappu kisakirjan väliin ja jätä kisakirja luokkasi laatikkoon 
kanttiinisiiven tienpuoleisen oven kupeessa olevaan infopisteeseen; toimisto käsittelee 
vain virheettömän ratasuorituksen eli "nollan" tehneiden koirakoiden kisakirjat. Muista 
noutaa kirjasi samalta pöydältä ennen kotiin lähtöä. 
 
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 tai liikuntasetelit mukaan, jos ilmoitit 
maksavasi niillä. Valmistaudu todistamaan lisenssisi voimassaolo pyydettäessä sekä 
antamaan lisenssinumerosi (sportti-id).  
 

Kilpailun yhteydessä mitataan vain ennakkoon sekä kilpailuun että 

mitattavaksi ilmoitetut koirat. Mittaus alkaa perjantaina pikkumineillä, 

mineillä ja medeillä kello 17.00 ja pikkumakseilla ja makseilla klo 19.30. 

Lauantaina mittaukset alkavat klo 9.15. Lähtölistat julkaistaan torstaina osoitteessa 

www.tamsk.com.  
 

Poisjäännit ja tiedustelut agikisat@tamsk.com. Kilpailupäivänä ilmoitukset myös suoraan 
koetoimitsijalle (numerot alla). Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee 
lähettää osoitteeseen rahastonhoitaja@tamsk.com tai Eija Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 
33580 Tampere. Jos jäät pois sairauden oireiden vuoksi, lähetä ilmoitus ja tilinumerosi 
osoitteisiin agikisat@tamsk.com ja rahastonhoitaja@tamsk.com 

Perjantain koetoimitsija on Laura Karppinen puh. 040 823 5372, lauantaiaamun Mira 

Laitila, puh. 040 672 2617 ja iltapäivän Laura Karppinen. Sunnuntaiaamun koetoimitsija 

on Eeva Tervo puh. 050 367 7230 ja iltapäivän Taru Vänttinen puh. 044 209 5696  

 ja Pia Korpisaari puh. 040 5431366.  

 

Yleistietoa kisapaikasta, kilpailujen kulusta, koronajärjestelyistä ja esimerkiksi LUVA-, 

https://forms.gle/Tkk1Qq366ywLjEgo6
mailto:agikisat@tamsk.com
mailto:rahastonhoitaja@tamsk.com
mailto:agikisat@tamsk.com
mailto:rahastonhoitaja@tamsk.com


www.tamsk.com 

Tampereen Seudun Koirakerho 

  

 

 

 

OIVA- ja PAVA-asioista ja luokkanousuista on kotisivuilta www.tamsk.com 

löytyvässä agilitykilpailijoiden tietopaketissa. Mikäli koirallasi on mahdollisuus 

luokkanousuun ja starttaatte useammalla radalla, laitathan kilpailukirjasi väliin tiedon 

siitä, haluatko luokkanousuun oikeuttavan tuloksen jälkeen kisata vielä alemmassa 

luokassa vai haluatteko nousta heti ylempään luokkaan.  

 

Aikataulut 

Tutustumiset voidaan ensimmäistä lukuun ottamatta aloittaa 30 minuuttia näitä arvioita 
aiemmin! Tasoluokan vaihtuessa aikataulua ei kuitenkaan aikaisteta! 

 

Hallin ja ulkokentän kulkureitit 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11wrr8M9HmKvmXTey2g3tiw7zJKZ68ogjko1jx-ze7Qw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11wrr8M9HmKvmXTey2g3tiw7zJKZ68ogjko1jx-ze7Qw/edit#gid=0
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Yöpymismahdollisuus löytyy yhteistyökumppaniltamme hotelli Hermicasta 
Hervannasta (Insinöörinkatu 78). noin 12 minuutin 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, 15 €/huone, on kertaluonteinen maksu koko majoitusajalta ja riippumatta 
lemmikkien määrästä. Tarjoushinta koskee viikonloppuun ajoittuvia tapahtumia. Tarjoushintaisia 
huoneita on rajoitetusti, varaukset suoraan hotellista: sales@hermica.fi tai 03-365 1111 

 
 
Kartta 
Osoite: TamSK Koirahalli, Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

 

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

