
  
______________________________________________________________   

  
  

Tervetuloa   Tampereen   Koiraurheilijat   ry:n   järjestämiin   agilitykilpailuihin   3.-4.7.2021   
  

Kisojen   sponsorina   toimii    Hööks    -   Laaja   valikoima   tuotteita   hevoselle,   ratsastajalle   ja   koiralle.   
  
  

Viikonlopun   tuomareina   toimivat   Jari   Helin   (la-aamupäivä   ja   su)   ja   Kari   Jalonen   (la-ilta).   Vastaavana   
koetoimitsijana   lauantaina   toimii   Laura   Kokkila   puh.   044-5475262   ja   sunnuntaina   Lotta   Kokkila   puh.   
044-5475261.     

  
Kentän   osoite   on    Väkipyöränkatu   2,   33710   Tampere.    Kenttä   on   hiekkapohjainen.     

  
  

Yleistä   
  

Kilpailuun   osallistuvien   koirien   tulee   olla   rokotettuja   voimassa   olevien   Kennelliiton   ohjeiden   mukaisesti.   
Huomioithan   myös   antidopingsäännön.   
  

Toivomme   kaikkien   kilpailijoiden   huolehtivan   koiriensa   jätöksistä   ja   pitävän   koiransa   kytkettyinä   
kisa-alueella.   Ota   mukaan   kilpailukirja   (=   tuloskirja   +   mittaustodistus),   rekisteripaperit   ja   rokotustodistus.     
  

Kisamaksun   palautukseen   oikeuttavat   todistukset   tulee   lähettää   rahastonhoitajalle:   
rahastonhoitaja.takut@gmail.com.   Kisamaksun   palautukseen   oikeuttavat   säännöissä   
mainitut   syyt   sekä   koronaoireiden   takia   poisjäänti.   

  
Käytössä   on   kaksi   bajamajaa,   lähin   vesivessa   löytyy   läheiseltä   huoltoasemalla.   

  
Kanttiinissa   tarjolla   pientä   syötävää,   juotavaa   ja   jäätelöä.   Maksathan   kortilla/lähimaksulla.   
  

HUOM!   Alueella   ei   ole   vesipistettä,   joten   varaathan   juotavaa   mukaan   itsellesi   ja   koirallesi.     
  
  

Ilmoittautuminen   
  

Erillistä   ilmoittautumista   ei   ole.   Tuo   kisakirjasi   infopisteelle   niille   tarkoitettuun   laatikkoon.   VARMISTA,   että   
kisakirjan   kannessa   lukee   selkeästi   koiran   kutsumanimi   (=nimi,   jolla   koira   on   ilmoitettu   kilpailuun).   
Lahjakortit   sekä   Smartum   ym.   setelit   niille   varattuun   laatikkoon   omalla   nimellä   varustettuna.   

  
Tiedustelut,   poisjäänti-ilmoitukset   ja   luokanvaihdot   ennen   kisoja:    agitakut@gmail.com   
Kisapäivänä   kyselyt   ja   poisjäännit   tekstiviestillä   päivän   koetoimitsijalle.   
  
  

Koronaohjeistus   
  

Ohjeistus   löytyy   tämän   kisakirjeen   viimeiseltä   sivulta.   Tutustuthan   siihen   huolellisesti!     

http://takut.net/
https://www.hooks.fi/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=fi&geocode=&q=V%C3%A4kipy%C3%B6r%C3%A4nkatu+1,+Tampere,+Finland&aq=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=29.716225,56.513672&ie=UTF8&hq=&hnear=V%C3%A4kipy%C3%B6r%C3%A4nkatu+1,+33720+Tampere,+Suomi&z=15
mailto:agitakut@gmail.com


Kisa-alueen   kartta   
  

  
  
  

Pysäköinti   
  

Kaupunki   on   laajentanut   kiellettyjä   pysäköintialueita   Väkipyöränkadulla   joten   pyydämme,   että   tutustutte   
ohjeisiin   huolellisesti!   

Pysäköinti   on   KIELLETTY     Väkipyöränkadun   koko   pohjoispuolella   (voimalaitoksen   puoli).   Myös   kentän   
puolella   kadun   alkupää   on   pysäköintikieltoaluetta,   kuten   aiemminkin.   

Pysäköinti   on   sallittu     Väkipyöränkadun   eteläpuolella   (kentän   puoli)   kuvan   mukaisesti,   mutta   ethän   tuki   
väylää   tennishallin   pihaan.   Heinäkuun   kisoihin   saimme   myös   poikkeusluvan   kentän   viereisen   yläparkin   
käyttöön,   eli   kentän   molemmin   puolin   oleville   alueille   saa   pysäköidä,   ainakin   näissä   kisoissa.   Pysäköithän   
niin,   että   muutkin   mahtuvat   ja   vain   vihreällä   merkityille   alueille,   kiitos!   

  
Muista   lukita   autosi   ovet!   
  

  
  



Aikataulut   
  

(Tuomarin   puhuttelun   jälkeen   rataantutustuminen   n.   10   hengen   ryhmissä)   

  

  
  

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kisaviikonlopun   sponsorina   toimii:   
  

  
  
  

  
  
  
  
  

Laaja   valikoima   tuotteita   hevoselle,   ratsastajalle   ja   koiralle.   
    

https://www.hooks.fi/


LIITE:   KORONAOHJEISTUS   
  

Koronaohjeistus   kilpailijoille   (ulkokisat)   

Välttääksemme   covid-2019   tartuntoja   parhaamme   mukaan   suosittelemme   noudattamaan   seuraavia   
ohjeita.   Jokaisen   pitää   tehdä   kaikkensa   suojellakseen   itseään,   muita   kisaajia,   tuomareita   sekä   
kisatyöntekijöitä   kisatapahtuman   yhteydessä.   Korona-epidemian   leviämisen   estämiseksi   noudatamme   
kisapaikalla   voimassa   olevia   THL:n   ja   OKM:n   ohjeita.     
Löydät   ohjeistuksen   täältä:   
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+j 
a+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8e 
eb6?t=1613039012306   
  

Lue   myös   alla   olevat   kisapaikan   ohjeistukset   huolella,   saapumalla   kisapaikalle   sitoudut   samalla   
noudattamaan   niitä.     
  

Tapahtumapaikalle   tulevan   velvollisuudet     
- Kilpailupaikalle   ei   saa   saapua,   jos   henkilöllä   (tai   hänen   perheenjäsenellään)   on   koronaviruksen   

oireita.   Koronavirus   aiheuttaa   hengitystieinfektion,   jonka   oireita   voivat   olla   mm.   yskä,   kurkkukipu,   
kuume,   hengenahdistus,   lihaskivut,   vatsaoireet   ja   päänsärky.   

- Mikäli   kuulut   riskiryhmään,   suosittelemme   harkitsemaan   osallistumisen   tarpeellisuutta.     
- Pidä   2   metrin   turvaväli   muihin   henkilöihin/seurueisiin.   Myös   rataantutustumisessa   sekä   

jonottaessasi   esim.   bajamajoihin.   
- Käytä   kasvomaskia   aina   rataantutustumisessa   sekä   rata-alueen   välittömässä   läheisyydessä.   

Suosittelemme   vahvasti   käyttämään   kasvomaskia   koko   kilpailualueella   tilanteissa   joissa   2m   
turvaväliä   ei   pystytä   pitämään.   Ainoastaan   oman   kilpailusuorituksen   aikana   maskia   ei   tarvitse   
käyttää.   

- Huolehdi   hyvästä   käsihygieniasta.   Käsihuuhdetta   on   saatavilla   mm.   palkintopöydän   ja   bajamajan   
läheisyydessä.   Bajamajoissa   on   myös   saatavilla   yksittäisiä   kosteuspyyhkeitä.     

  
Ilmoittautuminen   kisapaikalla   

- ILMO:   Erillistä   ilmoittautumista   ei   ole,   joten   on   erityisen   tärkeää,   että   muistat   ilmoittaa     
mikäli   ET   pääse   paikalle   (ennen   kisoja   sähköpostitse,   kisapäivänä   koetoimitsijalle   tekstiviestillä)   

- KISAKIRJAT:   (=   tuloskirja+mittaustodistus)   tuodaan   niille   varattuihin   laatikoihin.   Toimisto   hakee   
sieltä   kirjat   merkintöjä   varten.   Varmista,   että   kisakirjan   kannessa   lukee   selkeästi   koiran   
KUTSUMANIMI   (=   nimi,   jolla   koira   on   ilmoitettu   kilpailuun).   

- LAHJAKORTIT:   (myös   liikuntasetelit   yms.)   tuodaan   niille   varattuun   laatikkoon.   Kirjoita   lahjakortin   
taakse   oma   nimesi   ja   päivämäärä   selkeästi   tekstaten.   Liikuntaseteleiden   merkinnässä   noudata   
palveluntarjoajan   ohjeita,   jos   niissä   ei   ole   valmiina   nimeä.   

- Numerolappuja   ei   ole   käytössä,   seuraa   kilpailun   kulkua   kuulutuksista.   
  

Kisakentän   järjestelyt   
- Pyritään   minimoimaan   kaikenlainen   oleskelu   rata-alueella   ja   sen   välittömässä   läheisyydessä.     
- Noudatetaan   kenttäjärjestelyjen   mukaisia   kulkureittejä.     
- Rataantutustumiset   toteutetaan   n.   10   henkilön   ryhmissä.   Rataantutustumisessa   pitää   käyttää  

kasvomaskia   ja   noudattaa   myös   2   metrin   turvaväliä.   
- Kilpailijoiden   tulisi   poistua   kilpailualueelta   oman   kilpailuluokkansa   päätyttyä.     
- Kentällä   ei   ole   vesipistettä.   Kilpailija   tuo   omat   juoma-   ja   käyttövetensä   paikalle.   

  
  

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306


Palkintojenjako   
- Palkintojenjako-seremoniaa   ei   pidetä.   Palkittavat   koirakot   näkyvät   tuloslistassa   ja   he   voivat   noutaa   

palkintonsa   palkintopöydältä   tulosten   vahvistamisen   jälkeen.   Tuloksia   kuulutetaan   tasaisin   väliajoin   
ja   tuloksia   voi   myös   seurata   netissä   osoitteessa:   http://tolleri.net/tulospalvelu/   
  

Kahvio   
- Kisapaikalla   on   myös   suppea   take-away   kioski,   josta   saat   ostettua   mukaasi   juotavaa   ja   pientä   

purtavaa.   Maksu   vain   kortilla,   mieluiten   lähimaksulla.     
  

Poissaolot   ja   kisamaksujen   palauttaminen     
- Mikäli   sinulla   tai   perheenjäsenelläsi   on   joitakin   koronavirukseen   viittaavia   oireita,    et   voi   osallistua   

kilpailuun .   Muista   ilmoittaa   poissaolostasi   ennen   luokkasi   alkua   (ennen   kisoja   sähköpostitse,   
kisapäivänä   koetoimitsijalle)   niin   palautamme   starttimaksusi   ilman   erillistä   todistusta.     

  


