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Kilpailupaikkana toimii upouusi Qublis-halli Liedon Tuulissuolla osoitteessa Kulkuripellontie 

11, Lieto. Halli on Kulkuripellontien päässä viimeinen halli oikealla. Pihassa on parkkitilaa 

rajoitetusti, mutta kadun varteen mahtuu hyvin. Huomioidaan myös, että hallin päädyssä on 

asuinhuoneisto ja hallin edustan nurmialue on siis heidän pihaansa eli siinä EI saa ulkoiluttaa 

koiria! Koiria voi pissattaa tien vieressä ja päässä oleviin pusikoihin. Kisakehän koko on 10m 

x 10m ja pohjana on kumirouhematto. Hallista löytyy wc ja erillinen pukeutumistila.  

Kisoissa on pieni buffet, josta voit ostaa juomia sekä pientä suolaista ja makeaa syötävää 

kuin myös Tahtitassujen jäsentuotteita. Varaa siis pikkurahaa mukaan.  

Koirien tulee olla rokotettu Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. 1.1.2001 jälkeen 

syntyneet typistetyt koirat ja juoksuaikaiset nartut eivät saa osallistua kilpailuun. Ota 

mukaan koirasi rokotustodistus ja ilmoittaudu kisapaikalla vähintään 15 minuuttia ennen 

luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Huomioithan, että aikataulu on arvio, ja tällä kertaa kovin 

löysä sellainen. ☺ Kannattaa siis olla ajoissa paikalla sen varalta että olemme aikataulusta 

edellä! Tahtitassuille on myös juuri hankittu sirunlukija, joten rokotusten lisäksi 

tarkastamme myös siruja pistokokeina testimielessä. 

Tuomarina kilpailussa toimii koiratanssin virallinen ylituomari Henna Meriharju. Kaikista 

esityksistä saa kirjallisen palautteen. Jokainen luokka palkitaan palkintojenjaossa omanaan 

pois lukien kehäänmenotreeniluokka, jossa palkintojenjakoa ei suoriteta. 

Kehäänmenotreeniluokan aikaa on pidennetty kolmesta minuutista neljään minuutia, 

minuutti lisäaikaa jokaiselle siis. ☺ Palkkaaminen on sallittua kaikissa luokissa. Otathan 

kuitenkin huomioon kanssakilpailijat ja varo viljelemästä nameja kisakehään. Palkkana on 

suositeltavampaa käyttää jotain mikä ei murene, eli mieluummin esim. nakkeja kuin 

lihapullia.  

Musiikit ja esittelyt 

Lähetäthän musiikkisi ja esittelytekstisi viimeistään perjantaina 28.7.2017 Anna Mäkiselle 

annaemmakinen@gmail.com. Jos olet laittanut esittelynne jo ilmoittautumislomakkeelle 

niin ne ovat tulleet perille eikä niitä tarvitse laittaa uusiksi. 

Kehääntulotreeniluokkalaiset: lähettäkää musiikkinne lisäksi sekä ”kehäänkuulutusesittely” 

että selostus treenistänne siten, että tuomari tietää mitä treenaatte (mistä haluatte 

kommenttia) ja että musiikinsoittaja tietää miten toimia. Musiikinsoittajan kannalta 

oleellista on tietää miten toimia kun palkkaatte koiraa: pysäytetäänkö musiikki ja 

pyydättekö käsimerkillä musiikin uudelleen päälle, annetaanko soida koko biisi ilman katkoja 

vaikka palkkaisittekin, jatketaanko katkon jälkeen musiikissa samasta kohtaa mihin jäätiin, 

aloitetaanko uudelleen koko biisi alusta vai miten haluatte toimia. Saadaan sitten aika 

käytettyä tehokkaasti eikä se kulu turhaan säätämiseen.    

Jos on kysyttävää kisoihin liittyen, Anna Mäkinen avustaa ilo mielin: 

annaemmakinen@gmail.com & p. 0400 656 447. ☺ 

 

https://www.facebook.com/Qublis-1781051005255137/
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Aikataulu 

10:00   Tervetuloa 

10:20-10:30  Kehääntutustuminen (kehäänmenotreeniluokka) 

10:30-11:20  Kehäänmenotreeniluokka (6kpl) 

11:20-11:30  Kehääntutustuminen (ryhmät) 

11:30-11:40  Ryhmät (2kpl) 

11:40-11:50  Kehääntutustuminen (HTM mölli & ALO) 

11:50-12:10  HTM mölli & ALO (2+1kpl) 

12:10-12:20  Palkintojenjako (ryhmät, HTM) 

12:20-12:30  Kehääntutustuminen (FS mölli) 

12:30-13:00  FS mölli (5kpl) 

13:00-13:10  Kehääntutustuminen (FS ALO & AVO) 

13:10-13:40  FS ALO & AVO (4+1kpl) 

 

13:40-13:50  Palkintojenjako (FS) 

13:50-14:20  Impro (7kpl) 

14:20-14:30  Palkintojenjako (impro) 

 

  



Tervetuloa Tahtitassut ry:n epävirallisiin 

koiratanssikisoihin 30.7.2017 Lietoon! 
 
 

Esiintymisjärjestys 

Kehääntulotreeni 1. Sanna ja Nova 

   2. Pauliina ja Nappi 

   3. Nette ja Gizmo  

   4. Anna ja Ifa 

   5. Sanna ja Rin 

   6. Pauliina ja Alli    

Ryhmät   1. Team Luupäät 

   2. Kiinanharjakoiria   

HTM mölli 1. Kati ja Demi 

2. Aila ja Disa    

HTM ALO  1. Kati ja Hani    

FS mölli 1. Aila ja Disa 

2. Nette ja Gizmo 

3. Aila ja Snædís 

4. Virpi ja Fanni 

5. Aila ja Doris    

FS ALO 1. Tarja ja Pörri  

2. Kati ja Demi 

3. Anna ja Mindy  

4. Tarja ja Pippa    

FS AVO   1. Kati ja Hani    

Impro 1. Tarja ja Pörri 

2. Sanna ja Nova 

3. Aila ja Snædís 

4. Kati ja Hani 

5. Tarja ja Pippa 

6. Sanna ja Rin 

7. Aila ja Doris    

 

 

Tervetuloa!  


