
Kilpailuttajakirje Kauppisprint 30.7.2022 

 

Tervetuloa Tampereelle, kesäiseen Kauppiin juoksemaan TSGK:n kauden ensimmäiseen kilpailuun 

Kauppisprintiin! Iso kiitos mielenkiinnostasi kilpailuamme kohtaan ja ilmoittautumisestasi siihen. 

Mukanaolollasi on meille kerhona todella suuri merkitys. 

Tässä kirjeessä kerromme hieman aikataulusta ja päivän kulusta.  

 

Aamulehden live 

Kilpailu striimataan suorana Aamulehti.fi:hin. Paikalla Aamulehden kuvaaja ja toimittaja.  

Aamulehti ottaa mielellään vastaan haastatteluja, jotka tietysti kuuluvat suorana livelähetyksessä. 

Pasi Malinen toimii kuuluttajana. Mikäli koet sinulla olevan sanottavaa kilpailujamme seuraaville 

katsojille, tule nykäisemään kuuluttajaa hihasta. Lanaustaukojen aikana on hyvin aikaa höpistä 

muutamat sanat mikkiin. 

Kilpailupaikalla kaikille kisaajille jaossa Aamulehden sponssaamat Ruudun/ Suplan kokeilujaksot. 

Lahjakortin saat ilmoittautuessasi kisapaikalle buffaan. 

 

Maksut 

Mikäli et vielä ole maksanut osallistumismaksua tee se ennen kilpailupaikalle saapumista. 

Maksu suoritetaan etukäteen TSGK:n tilille FI96 5730 0840 0040 69. Viestikenttään teksti KISAMAKSU 

ja koiran nimi. Kuitti maksusta näytetään ilmoittautumisen yhteydessä. Aamulehti Sprintit ja I Like Iron 

Maiden 30 €, sijoituslähdöt 25 €. 

Harkkakoirien ja nollakoirien maksu tapahtuu ilmoittautuessa kilpailupaikalle. Hinta jäsenille 7€ ja ei 

jäsenille 9€. Handslip 2 €/4 €. Käteis- ja korttimaksu. 

Muistathan hankkia kilpailulisenssin ennen kilpailuun saapumista, mikäli koiralla ei sitä vielä ole. 



Kilpailulisenssit maksetaan tilille FI61 8146 9710 1512 25 / Greyhound Racing Liitto ry. 

- Kausilisenssi 20 €/koira, viite 20226 

- Kertalisenssi 7 €/koira, viite 20239 

 

Päivän kulku 

• Ilmoittautuminen kilpailupaikalla buffaan klo 11:45 alkaen, kuitenkin vähintään tunti ennen 

kilpailujen alkamista. Klo 13:00-13:30 ilmoitetut tuplamaksulla. Klo 13:30 jälkeen 

ilmoittautumisia ei huomioida. 

o Ota valmiiksi esille kuitti jo maksamastasi ilmoittautumismaksusta sekä lisenssimaksusta 

(kuva verkkopankista tai tulostettu kuitti). Kisamaksun maksuohjeet tämän kirjeen 

alussa. 

o Harkkakoirien ja nollakoirien maksu tapahtuu ilmoittautuessa kilpailupaikalle. Hinta 

jäsenille 7€ ja ei jäsenille 9€. Handslip 2 €/4 €. 

• Eläinlääkärin tarkastus aukeaa klo 12:00 

o Mikäli et ole varma, onko koirasi voimassaoleva rokotus katsottu aiemmin, ota 

rokotustodistus valmiiksi esille. 

o Ilmoittauduthan kilpailupaikalle ennen eläinlääkärin tarkastukseen menoa. 

o Myös kopista lähtevät harkkakoirat ja nollakoirat käyvät eläinlääkärin tarkastuksessa 

(ennen klo 13:00, ellei KJ ole jo etukäteen antanut erikoislupaa) 

o Huomioithan, että eläinlääkäriä tarvitaan muualla klo 13:00 eteenpäin. Käy siis 

eläinlääkärin tarkastuksessa koirasi/koiriesi kanssa mahdollisimman pian 

ilmoittautumisen jälkeen. 

• Kilpailulähdöt aloitetaan klo 14:00 

o Nollakoira juoksee klo 13:45 

o Lähdöt löydät GRL:n sivuilta: https://www.grl.fi/seuraava-kilpailu 

• Harjoituskoirat juoksevat kilpailulähtöjen jälkeen noin klo 15:45 alkaen. 

• Aamulehti Sprintien ja I Like Iron Maiden -lähdön palkintojenjako keskialueen podiumilla 

kaikkien lähtöjen (myös trial-, soolo-, ja harkkalähdöt) jälkeen. 

o Aamulehti Sprinteissä palkitaan oman luokkansa 6 nopeinta koiraa. Voittajalle mantteli, 

mitali ja tuotepalkinto, muille tuotepalkinnot. 

https://www.grl.fi/seuraava-kilpailu/


o I Like Iron Maiden -kilpailussa palkitaan lähtövoittaja manttelilla ja mitalilla. 

 

Tästä pääset kertaamaan kilpailupäivän rutiiniohjeet: https://www.grl.fi/kilpailupaivan-rutiiniohjeet/ 

 

Toivomme onnea ja menestystä päivääsi, mikäli jokin asia mietityttää, ole yhteydessä kilpailunjohtajaan. 

Kilpailunjohtajan tavoitat nopeimmin soittamalla, tekstaamalla tai WhatsAppilla Reeta / 0407621669. 

 

Ystävällisin terveisin 

Tampereen seudun Greyhoundklubin hallitus 

https://www.grl.fi/kilpailupaivan-rutiiniohjeet/


 


