______________________________________________________________

Tervetuloa Tampereen Koiraurheilijat ry:n järjestämiin agilitykilpailuihin 17.-18.8.2019
Lauantaina tuomarina toimii Kari Jalonen ja sunnuntaina Harri Huittinen. Vastaavana
koetoimitsijana toimii lauantaina Sarianna Sarmastola puh. 040-515 0683 ja sunnuntaina Lotta
Kokkila puh. 044-547 5261.
llmoittauduthan kilpailupaikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua
rataantutustumista. Kilpailuun osallistuvien koirien tulee olla rokotettuja voimassa olevien
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Huomioithan myös antidopingsäännön.
TÄRKEÄÄ! Kisoissa mitattavat koirat:
Mittaukseen tulevien koirien tiedot tulee ilmoittaa ennakkoon alla olevan linkin kautta ke 14.8.
klo 18:00 mennessä. Vain ilmoittautuneet koirat mitataan ja heille lähetetään erillinen aikataulu
mittauksen osalta. Mittaus suoritetaan kumpanakin päivänä ennen kisojen aloitusta.
Ennakkoilmoittautuminen mittaukseen kisojen yhteydessä
Mittauksen yhteydessä perintään 10 € mittausmaksu (seura tilittää SAGI:lle), jota ei palauteta
mittauksen epäonnistuessa. Maksu suoritetaan joko käteisellä paikan päällä tai etukäteen
TAKUT ry tilille: FI69 5293 0920 1012 14, viitteellä: 9250.
Mittausmaksu peritään:
a) Uudelta kisaamaan tulevalta koiralta ensimmäisen mittauksen yhteydessä. Seuraavat
mittaukset ovat maksuttomia
b) 1.1.2018 jälkeen mitatulta koiralta, jolla on väliaikainen mittaustulos, joka hakee toista
mittaustulostaan kisoista (kts. D10-säännöstön kohta 5.2)
Mittaukseen tulevalla koiralla tulee olla kisakirja (ostettavissa paikan päältä, hinta 3€),
rekisteritodistus ja rokotustodistus.
Uudet mittaamiseen liittyvät säännöt voit tarkistaa SAGI:n sivuilta tästä linkistä.
Ilman voimassaolevaa väliaikaista tai lopullista mittaustodistusta, koiralla ei ole 1.7.2019
jälkeen kilpailuoikeutta, joten tarkastathan oman tilanteesi välittömästi. Ilman
kilpailuoikeutta kisaavan koirakon tulokset mitätöidään.

Info
Ota mukaan kilpailukirja, mittaustodistus ja rokotustodistus. Kilpailukirjan saa takaisin vain
numerolappua vastaan, joten muistathan palauttaa numerolappusi ilmoittautumispisteeseen.
Alueella ei ole vesipistettä, joten varaathan juotavaa mukaan itsellesi ja koirallesi.
Käytössä kaksi bajamajaa, lähin vesivessa löytyy läheiseltä huoltoasemalla.
Toivomme kaikkien kilpailijoiden huolehtivan koiriensa jätöksistä ja pitävän koiransa kytkettyinä
kisa-alueella. Kakkapusseja saa tarvittaessa ilmoittautumispisteestä.
Nälän yllättäessä kisapaikalla on kanttiini, josta voi ostaa päivän aikana edullisia virvokkeita,
leivonnaisia ja muuta maittavaa purtavaa. Tarjolla on myös gluteenittomia ja laktoosittomia
vaihtoehtoja! Maksuvälineeksi käy sekä käteinen että kortti.
Tiedustelut, poisjäänti-ilmoitukset ja luokanvaihdot ennen kisoja: agitakut@gmail.com
Kisapäivänä tekstiviestillä yllä olevien vastaavien koetoimitsijoiden numeroihin.
Huom! Emme vastaa tekstiviesteihin! Ilmoitathan poisjäännistä mahdollisimman pian.
Kilpailupaikalle löydät liitteenä olevan kartan avulla, kentän tarkka osoite on Väkipyöränkatu 2,
33710 Tampere. Kenttä on hiekkapohjainen. Auto parkkeerataan Väkipyöränkadun varteen ja
muutamia paikkoja löytyy myös kentän viereiseltä tontilta tennishallin ja agilitykentän välistä.
Korjaa jälkesi parkkipaikalta lähtiessäsi, kiitos! Suosittelemme pitämään arvoesineet lukitussa
autossa tai mukana kisapaikalla.
HUOM! Kentän viereisen kuplahallin pihaan tai Hepolamminkadun risteyksessä olevalle
parkkipaikalle parkkeeraaminen on ehdottomasti kielletty! Näitä kulkuväyliä ei saa myöskään
tukkia. Myös kulkutie kenttää vastapäätä olevalle alueelle on pidettävä auki, alueelle kulkee
viikonloppuisinkin raskasta liikennettä!
Kisamaksun palautukseen oikeuttavat todistukset tulee lähettää osoitteeseen: Lotta Kokkila,
Muotialantie 74 D 31, 33800 Tampere tai lotta.kokkila@gmail.com. Kisamaksun palautukseen
oikeuttavat vain säännöissä mainitut syyt, eikä ilman todistusta saa palautusta.

Tampereen Koiraurheilijat toivottaa kaikille mukavaa kisaviikonloppua!

Aikataulut

Kisat päättyvät lauantaina n. klo 18:15 ja sunnuntaina n. klo 19:00

Ajo-ohjeet
Jyväskylän suunnasta tultaessa jatka Tampereelle saapuessasi moottoritietä (nro9), kunnes näet liittymän jossa on opaste
Hervanta käänny tähän liittymään. Seuraa Hervanta –opasteita. Näin pääset Hervannan valtaväylälle. Ryhmity valtaväylällä
vasemman puoleiselle kaistalle (keskikaista). Aja ensimmäisistä liikennevaloista suoraan eteenpäin. Käänny toisista
liikennevaloista vasemmalle. Nyt olet Hepolammin kadulla. Aja suoraan ohittaen kaksi risteystä. Käänny kolmannesta oikealle,
jolloin näet kilpailupaikan oikealla puolellasi.
Lahden suunnasta tultaessa käänny tielle (nro 9) Helsingin suuntaan. Aja moottoritietä (nro 9) kunnes näet liittymän jossa on
opaste Hervanta käänny tähän liittymään. Seuraa Hervanta –opasteita. Näin pääset Hervannan valtaväylälle. Ryhmity
valtaväylällä vasemmanpuoleiselle kaistalle (keskikaista). Aja ensimmäisistä liikennevaloista suoraan eteenpäin. Käänny toisista
liikennevaloista vasemmalle. Nyt olet Hepolammin kadulla. Aja suoraan ohittaen kaksi risteystä. Käänny kolmannesta oikealle,
jolloin näet kilpailupaikan oikealla puolellasi.
Helsingin suunnasta tultaessa käänny tielle (nro 9) Jyväskylän suuntaan. Aja moottoritietä (nro 9) kunnes olet ajanut
Karkuvuoren tunnelin läpi. Nouse Tunnelin jälkeisestä rampista kohti hervantaa. Rampin haarautuessa valitse oikean puoleinen
”haara”. Nyt olet päässyt Hervannan valtaväylälle. Ryhmity valtaväylällä vasemmanpuoleiselle kaistalle (keskikaista). Aja
ensimmäisistä liikennevaloista suoraan eteenpäin. Käänny toisista liikennevaloista vasemmalle. Nyt olet Hepolammin kadulla.
Aja suoraan ohittaen kaksi risteystä. Käänny kolmannesta oikealle, jolloin näet kilpailupaikan oikealla puolellasi.

