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Tervetuloa Tampereen seudun koirakerhon järjestämään  

Rally-tokon SM-kilpailuun! 

 

KILPAILUPAIKKA 

 

 Kilpailut järjestetään TamSK-hallilla sekä pihassa olevilla ulkokentillä. 
 
Hallin pohja on osittain kumirouhetäytteistä tekonurmea ja osittain Jutagrassin 
keinonurmea. Ulkokenttä on hiekkapohjainen, päällä kevyt kerros kivituhkaa. 

Osoite: Luhtaantie 58, 33560 Tampere 

 Kisapaikalla pysäköintitilaa on rajoitetusti n 80 autoa, suosittelemme mahdollisuuksien 
mukaan käyttämään julkisia tai kimppakyytejä. Pysäköintipaikalla on ohjaus. Lisää 
pysäköintitilaa löytyy Ratsastuskoulun P-alueelta. Katso pysäköinnistä lisätietoa kilpailun 
verkkosivuilta: http://rtsm2018.tamsk.com/katsojille/pysakointi/ 
 

 Huomioikaa, että pysäköinti Luhtaantien varteen on ehdottomasti kielletty! 
 

 Yksityiskohtaiset ajo-ohjeet, lähtölistat ja päivittyvät tiedot kilpailun verkkosivuilla 
http://rtsm2018.tamsk.com/ 
 

 Ajankohtaista tietoa päivittyy myös tapahtuman facebook-sivuille: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=rally-tokon%20sm-kilpailut%202018 
 

 Pidäthän toiminnallasi alueen viihtyisänä keräten roskat ja koirien jätökset pois koko 
kilpailualueelta sekä sen ympäristöstä. Ota mukaan kakkapusseja, niitä löytyy myös 
kilpailupaikalta.  

 Koirat on pidettävä kytkettyinä kehien ulkopuolella sekä hallin ympäristössä.  
 Hallissa ja ulkona on merkityt häkkialueet, teltta-aluetta ei ole. 

 
 Huomiothan myös hallin ohjeistuksen: http://www.tamsk.com/halli-oy/hallin-ohjeistus/ 
 HUOM! 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. 
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 Päivystävät eläinlääkäriasemat:  

Eläinlääkäriasema Status, Pyynikintori 8, Tampere 
puh. 0600 92110 (1,84 €/min +pvm) 
Omaeläinklinikka Tampere, Satakunnankatu 23, Tampere 
puh. 0600 306 083 (5,01 €/puh.+2 €/min klo 8-20 ja 10,10€/puh. + 3,02 €/min klo 20-08) 
 

 Myyntipisteet: 
Kisapaikalta löytyy Berran, Hurjan, Koirapalvelu Origon ja Riemukaupan myyntipisteet, 
lisätietoa myyjistä löytyy tapahtuman nettisivuilta. 
 

 Kanttiini palvelee koko kisojen ajan. Tarjolla on lämmintä ruokaa, kahvia, sämpylää ja 
makeaa (myös gluteenitonta).  Maksuna käy ainoastaan käteinen. 
 

 Kilpailuihin ei saa osallistua sairas tai lääkitty koira. Koiralle ei saa myöskään antaa mitään 
sen suoritukseen vaikuttavaa lääkettä tai muuta ainetta, joka on koiran normaalista 
ravinnosta poikkeavaa (esim. kahvi, alkoholi ja suklaa). Kokeissa saatetaan ottaa koirista 
doping-näytteitä. Lääkeaineiden varoajat löytyvät Suomen Kennelliiton internetsivuilta. 
 

 Poisjäännistä ja juoksuista on ilmoitettava välittömästi kilpailun vastaavalle koetoimitsijalle: 
 

o Susanna Kirjava, puh. 050 551 1164, rtsm2018@gmail.com 
 

 Kilpailupaikalla on ensiapupiste kilpailijoille, infopiste, valokuvauspiste sekä mutku-piste. 
 

 

AIKATAULU 

Klo 
  7:00-11:00 Ilmoittautuminen 
  7:00-11:00 Eläinlääkärin tarkastukset erillisen aikataulun mukaisesti 
  8:20 Lippukulkue 
  8:30 Kilpailun avaus 
  9:00 Rataantutustumiset alkavat 
17:00 Luokkakohtaiset palkintojen jaot 
18:00 Finaali 
20:30 Finaalin, joukkuekilpailun ja yksilökilpailun palkintojenjako 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN KISAPAIKALLA 

 Ilmoittautuminen on avoinna joukkueille ja yksilökisaajille lauantaiaamuna klo 7:00-11:00. 
Mestarin finaalin koirakot ilmoittautuvat toimistossa paikan varmistuttua. 
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 Joukkueenjohtaja vahvistaa joukkueen kokoonpanon ilmoittautumispisteessä ja ilmoittaa 
joukkueen kilpailuun. Joukkueenjohtajalla tulee olla koko joukkueen kilpailukirjat 
ilmoittautumishetkellä. 
 

ELÄINLÄÄKÄRIN TARKASTUS 
 

 Suomen Palveluskoiraliiton alaisten lajien SM-kilpailuissa tulee kaikkien koirien läpäistä 
eläinlääkärintarkastus ennen suoritusta. 

 Eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä tarkistetaan koiran tunnistusmerkintä, rokotukset ja 
juoksut. Eläinlääkärin tarkastukset ovat aikataulun mukaan. 

 Tarkastukset tapahtuvat suoritusnumeroiden mukaan jaetuissa ryhmissä. 
Eläinlääkärintarkastukseen tarvitset mukaan koiran hihnassa, rokotustodistuksen, sekä 
rekisteritodistuksen tai passin, jotta voidaan todentaa koiran nimi ja tunnistusmerkintä. 

 Koirien tulee olla Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja ja 
tunnistusmerkittyjä. Kilpailuissa noudatetaan Suomen Kennelliiton antidopingsääntöä. 

 
KEHÄT JA ARVOSTELEVAT TUOMARIT 
 
Kehä 1 hallissa 
klo 09:00 ALO, tuomari Jaana Karppinen  
klo 18:00 MES finaali, tuomari Tiia Hämäläinen  

 
Kehä 2 hallissa 
klo 09:00 MES karsinta, tuomari Anna Klingenberg 
 
Kehä 3 ulkokentällä 
klo 12:00 VOI, tuomari Anna Pekkala 
 
Kehä 4 ulkokentällä 
klo 10:00 AVO, tuomari Pia Heikkinen 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
 

 Kilpailun ylituomarina ja SM-finaalin tuomarina toimii Tiia Hämäläinen 
 Vastaavana koetoimitsijana toimii Susanna Kirjava  


