
 TERVETULOA 
 Tampereen seudun Koirakerhon järjestämään 

 tottelevaisuuskokeeseen sunnuntaina 
 31.10.2021 

 Koe järjestetään TamSK:n hallissa, Luhtaantie 58, 33560 Tampere. 
 Tuomarina kokeessa toimii Mari Väänänen ja liikkeenohjaajana 
 Raija Frantsi. 

 Tokokoe on hallin tienpuoleisessa päädyssä. Joten sisään ovesta 2 

 HUOM! Kilpailupaikalle saa tulla vain täysin terveenä. Jätä kisat 
 väliin, mikä sinulla on jotain oireita (vaikka uskoisitkin oireiden 
 johtuvan esim. allergiasta). Ilmoita poissaolosta alempaa löytyvien 
 ohjeiden mukaan, niin ilmoittautumismaksu palautetaan tilillesi. 
 Muistathan pitää TURVAVÄLIN muihin kisaajiin ja talkoilijoihin! 

 Maskia suositellaan käytettävän muualla, muttei kehässä. 

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

 Kisapaikalla on kanttiini, josta saa pientä purtavaa ja juotavaa. 



 Tampereen seudun Koirakerho 

 Muutamia ohjeita kisapaikalla: 

 Pysäköintipaikkoja on toistaiseksi rajoitetusti, joten pysäköi tiiviisti. Pysäköinti 
 Luhtaantien varrelle on kielletty! Luhtaantiellä ei ole katuvaloja, joten otsalamppu ja 
 heijastimet ovat pimeällä tarpeen. 

 Keinonurmen alla on routamatto, jonka läpi vesi ei imeydy maahan. Koirien juottaminen 
 siis mahdollisuuksien mukaan ulkona/autolla. 

 Käytä hallissa sisäjalkineita. Hallissa ei saa käyttää kenkiä, joissa on metallipiikit tai 
 -nastat. 

 Puhelimien kuuluvuus on hallissa heikkoa. Parhain kenttä löytyy hallin ulkopuolelta. 

 Hallissa on wc ja vesipiste. 

 Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla. 
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 Yleisiä ohjeita kisoihin saapuville: 

 Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkua. 

 Ota mukaan kilpailukirja ja rokotustodistukset. Rekisteritodistus tai x-rotuisen 
 omistajatodistus tarvitaan, jos koiralla ei ole vielä vahvistettua kilpailukirjaa. Ensimmäistä 
 kertaa kisaavien tarkastus viimeistään ennen oman alokasluokan alkua (kisakirjoja voi 
 ostaa kisapaikalta). 

 Rokotukset, tunnistusmerkinnät, antidoping-säännöt SKL:n ohjeiden mukaan. 
 Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi. 

 Poisjäännit ennen koepäivää sähköpostilla osoitteeseen  toko@tamsk.com  , koepäivänä 
 tekstiviestitse numeroon 044 7002830/ Nina Hanikka (tekstiviesti riittää). 

 Vastaavana koetoimitsijana toimii Nina Hanikka p 044 7002830. 

 Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee postittaa osoitteeseen: 
 Eija Pensasmäki, Atanväylä 14 B 8, 33580 Tampere tai  rahastonhoitaja@tamsk.com 

 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€/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, 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 
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 Aikataulu: 

 klo  9.30  erikoisvoittajaluokka (7 koirakkoa) 
 noin klo  12.30  voittajaluokka (6 koirakkoa) 

 tauko 
 noin klo  14.00  avoinluokka ( 6 koirakkoa) 
 noin klo  15.30  alokasluokka ( 5 koirakkoa) 


