
Tervetuloa TamSKin 
agilitykisoihin 18.-19.3.2023!

Kisat järjestetään TamSK Koiraurheilukeskuksessa, 
osoite Luhtaantie 58, 33560 Tampere. 

Kilpailun tuomareina toimivat Michael Schilling ja Sari Mikkilä.
Tuomariharjoittelijana Einari Pekkala Sarin lauantain radoilla.

Vastaavana koetoimitsijana toimivat lauantaina Ruusa Eloniemi puh. 050
532 2342 (aamu) ja Eeva Tervo puh. 050 367 7230 (ilta). Sunnuntaina Pia
Korpisaari puh. 040 543 1366 .

Pysäköinti:
Pysäköithän hallin pihaan ja/tai ulkokentille tiiviisti. Pysäköinti Luhtaantien
varteen on kielletty! Huomioithan, että et tuki ajoväylää ulkokentälle!

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtuu kisapaikalla kanttiinisiiven luona. Kisakirjat
jätetään luokittain laatikoihin; muista noutaa kirjasi samalta pöydältä ennen
kotiin lähtöä. Kilpailuissa ei jaeta numerolappuja.

Koiralla ei ole kilpailuoikeutta ilman mittaustodistusta. Ota siis mukaan
tuloskirja eli kilpailukirja+mittaustodistus tai kilpailukirja, jossa on
1.7.2019 jälkeen tehdyssä mittauksessa lopulliseksi vahvistettu
mittaustulos. Ota mukaan myös rokotustodistus. Valmistaudu
todistamaan lisenssisi voimassaolo pyydettäessä sekä antamaan
lisenssinumerosi (sportti-id). 

Mittaukseen ilmoitetut koirat: Mittaus lauantaina klo 09:30. Tule
paikalle ajoissa ja muista ottaa mukaan myös mitattavan koiran
rekisteritodistus. Kisakirjan voi ostaa MobilePaylla tai pankkikortilla hintaan
3 €.

Kilpailupaikalla:
Hallin sosiaalisiivestä löytyy kolme vessaa ja isoimmassa vessassa myös
suihku. Koiria ei saa viedä sosiaalitiloihin. Kanttiinissa on tarjolla suolaista ja
makeaa herkkua koko viikonlopun ajan! Maksuvälineinä käyvät kortit ja
MobilePay. 

Rokotukset,
tunnistusmerkinnät,
antidoping-säännöt

SKL:n ohjeiden mukaan.
Ajankohtaisinta tietoa

osoitteessa
www.kennelliitto.fi. 

Kisojen FB-
tapahtuma

Livestream

Kartta
kisapaikalle

https://www.youtube.com/@TamSKry/streams
https://www.facebook.com/events/1317858558943869/?active_tab=discussion
https://www.google.com/maps/place/TamSK+Koiraurheilukeskus/@61.5097385,23.8814272,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468f20a2236d2e51:0x79e9147c73e1ff15!8m2!3d61.5097385!4d23.8836159


 
 
 

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.

Kilpailut käydään kahdella kentällä. Noudata kuuluttajan ja sisäänheittäjän
ohjeita. 

Kilpailija on velvollinen tarkistamaan omat tuloksensa kisapaikalla
tuloslistoista ja kisakirjasta (tulos, sijoitus, LUVA-, OIVA- ja SERT-merkinnät,
allekirjoitus). Mikäli huomaat puutteita, ota asia heti esille vastaavan
koetoimitsijan kanssa!

Yleistietoa kisapaikasta ja kilpailujen kulusta löytyy tästä linkistä.

Aikataulut 
Aikataulut löytyvät tämän linkin takaa. Tule paikalle vähintään 30
minuuttia ennen oman luokkasi ensimmäistä rataantutustumisaikaa (RT).
Luokkien ensimmäisiä rataantutustumisia ei aikaisteta, myöhemmät
voidaan aloittaa edellisten ratojen päätyttyä. 

Poisjäännit ja tiedustelut: agikisat@tamsk.com (ennen kisoja). 
Kilpailupäivänä ilmoitukset suoraan koetoimitsijalle (tekstiviesti).

Mikäli joudut jäämään pois kisoista, täytä lomake kisamaksujen palautusta
varten viikon sisällä kilpailutapahtumasta. Kisamaksun palautukseen
oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen agikisat@tamsk.com
sekä rahastonhoitaja@tamsk.com. Muista ilmoittaa poisjäännistä myös
kisapäivänä vastaavalle koetoimitsijalle. Kisamaksujen palautuksesta
perimme 2 euron pankkikulut.

Koronaohjeistus:
Kilpailupaikalle saa tulla vain terveenä – jos sinulla on koronan oireita, jätä
kisat väliin. Ilmoita poissaolosta ylempää löytyvien ohjeiden mukaan, niin
ilmoittautumismaksu palautetaan tilillesi. 

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

Onnea radoille ja mukavaa kisaviikonloppua!

http://tamsk.com/wp-content/uploads/2023/02/Tietopaketti-agilitykisaajille-2023.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OwHDfugAMG26iQyQpU2xJQUDAyZknwry/edit#gid=1169711590
https://forms.gle/FaTERGq9sUGKGsddA

