
Kilpailupaikkana toimii Liedon Parman urheilukeskus Liedon Parmaharjulla.  

Ilmoittamalla koirasi kilpailuun tai lupautumalla toimihenkilöksi kokeeseen olet sitoutunut noudattamaan 

vinttikoirakokeiden sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/

kilpaileminen/koesaannot 

AIKATAULU 

Ohessa kisa-aikataulu. Olethan ajoissa paikalla, emme voi lipsua aikatauluista. Toimisto avataan klo 7:30. Ilmoittaudu 

toimistoon ennen eläinlääkärintarkastusta.  

Ensimmäiset lähdöt klo 9:00. 

ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS  

Koirat tarkastetaan oheisen aikataulun mukaisessa järjestyksessä. Olethan paikalla, koira ilmoitettuna toimistoon ja valmiina 

eläinlääkärin tarkastukseen, viimeistään aikataulussa ilmoitettuna ajankohtana. 
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Sunnuntai 13.5.2018  

klo kpl 

7:45 irlanninsusikoira 2 

  skotlanninhirvikoira 2 

  venäjänvinttikoira 6 

 afgaaninvinttikoira 5 

8:00 saluki 14 

8:30 etnankoira - urokset 7 

 etnankoira - nartut 6 

9:00 whippet 16 

 whippet U>51 ja N>48 cm 7 

9:45 basenji 7 

 portugalinpodengo keskik. 2 

 italianvinttikoira 2 

 portugalinpodengo pieni 2 

 rhodesiankoira 2 

  yhteensä 80 

POISJÄÄNTI 

Mikäli koirasi jää pois kilpailusta tai tulosi viivästyy, ota 
yhteys numeroon 0400 908 620. Perjantaista 11.5.2018 
lähtien peruutukset vain puhelimitse (soitto tai 
tekstiviesti). Koiran poisjäämisestä on aina ilmoitettava 
koetoimikunnalle ennen kokeen alkua!   

Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kilpailupaikalle.  

 

KILPAILUVARUSTUS 

Koiran pakolliseen kilpailuvarustukseen kuuluvat 
kuonokoppa ja mantteli (punainen ja sininen/valkoinen, 
saa olla numerot mutta ei muita merkintöjä). Koira 
lähetetään ilman kaulapantaa. 

 

TUNNISTEMERKINTÄ 

Suomen Kennelliitto on päättänyt että 1.1.2016 lähtien 
epäselvä tunnistemerkintä tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen kokeisiin.   

Tervetuloa! 
TVK:n 50v juhlamaastoihin ja Varsinais-

Suomen kennelpiirin mestaruuskisaan 2018  
13.5.2018 Liedon Parmaharjulle  
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AJO-OHJEET 
Osoite: Bränikkäläntie 66, 21420 Lieto  

(jos ei löydy kokeile Pränikkäläntie) 

GPS-koordinaatit:  Leveys 60.5263 P 
   Pituus 22.5391 I 

Helsingin suunnasta tultaessa käännytään tieltä 1 tielle 40/
E18 Naantalin suuntaan, josta käännytään Turussa tielle 10 
Lieto/Hämeenlinna. Tätä tietä ajetaan noin 11 km, jonka 
jälkeen käännytään oikealle hyppyrimäen ja ”Parmaharju”-
viitan kohdalta. 

Tieltä 8 (Pori) Raisiossa käännytään tielle 40/E18 Helsingin 
suuntaan. Tältä tieltä käännytään Turussa tielle 10 Lieto/
Hämeenlinna. Tätä tietä ajetaan noin 11 km, jonka jälkeen 
käännytään oikealle hyppyrimäen ja ”Parmaharju”-viitan 
kohdalta. 

Tieltä 10 Hämeenlinnan suunnasta tultaessa käännytään 
vasemmalle ennen Liedon keskustaa hyppyrimäen ja 
”Parmaharju”-viitan kohdalta.  

Tieltä 9 (Tampere) käännytään Aurassa tielle 224 (Auran 
keskustassa on yksi liikenne ympyrä josta poistutaan toisesta 
liittymästä) jota ajetaan noin 16,5 km kunnes tullaan tielle 10 
Lieto/Turku ja käännytään Turun suuntaan. Tätä tietä ajetaan 
noin 19 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle ennen 
Liedon keskustaa hyppyrimäen ja ”Parmaharju”-viitan 
kohdalta. 

HUOM! Vinttikoiraopasteet 10-tiellä sekä Turun että 
Hämeenlinnan suunnasta tultaessa. 

Kartta webissä:  

http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?
layers=Opaskartta&cp=6712771,23474671&z=2&title=Urheilu
talo%2C%20Parmaharju%2C%20Lieto&language=fin 

Tarvittaessa voit kysellä ajo-ohjeita toimiston 

puhelinnumerosta 0400 908 620. Tämä samainen numero 

vastaa kilpailujen ajan kaikkiin kyselyihin.  

MUUTA TIETOA 
MUISTETTAVAA 

 Kilpailuun osallistuvalla koiralla tulee olla rekisteritodistus, 
rokotustodistus, tunnistusmerkintä, kuonokoppa, mantteli 
ja maastokilpailukirja. 

 Muista myös vesikuppi ja muu tarpeellinen! 

 Tietyillä lääkeaineilla on varoajat Kennelliiton doping-
säännöstön mukaisesti. Lisätietoja antidopingista 
Kennelliiton webbisivuilta:  
http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping 

 Kerääthän koiriesi kakat ja kiikutat ne myös roskikseen. 
Näin varmistamme että saamme käyttää aluetta 
jatkossakin. 

 Kamerakopterien käyttö on kilpailualueella kielletty! 

TIEDUSTELUT 

Kaikki tiedustelut ennen kilpailua ja kilpailun aikana numeroon  
0400 908 620. Torstaihin 10.5.2018 asti tiedusteluihin 
vastataan myös osoitteessa teeveekoo@gmail.com 

 

BUFFET 

Kilpailupaikalla on Liedon Parman ylläpitämä buffet josta voi 
ostaa pientä syötävää ja juotavaa. Varaathan mukaan käteistä 
rahaa. 

WC 

Kisapaikalla on kilpailuttajille varattu ulkovessat. Ne sijaitsevat 
rinteessä toimiston ja eläinlääkärin tarkistuspaikan välissä. 

ASUNTOVAUNUJEN JA ASUNTOAUTOJEN SÄHKÖPAIKAT 

Sähköpaikasta Liedon Parma veloittaa 5 eur / yö. Sähköpaikan 
voi lunastaa toimistosta josta saat auton ikkunaan laitettavan 
kuitin maksusta. Varaathan mielellään tasarahan. Paikkoja ei 
voi varata etukäteen.  
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ALOITTELIJAN OHJEET 

1. Saavu kisapaikalle ajoissa. Jos olet myöhässä 
ilmoita siitä puhelimitse kilpailutoimistoon. 

2. Ilmoittaudu toimistoon, mukanasi kilpailukirja. 
Toimistosta saat kilpailun ohjelman. 

3. Siirry koirasi kanssa eläinlääkärintarkastukseen, 
mukanasi rekisterikirja ja voimassaolevat 
rokotustodistukset. 

4. Seuraa milloin lähtöarvonta suoritetaan, että tiedät 
koska on koirasi juoksusuorituksen vuoro (arvonta 
viimeistään ½ tuntia ennen rodun ilmoitettua 
alkamisaikaa). Lähtöarvonnan kilpailuttajat 
kirjaavat omaan ohjelmaansa. 

5. Lämmitä koiraasi liikkumalla sen kanssa riittävästi 
ennen kilpailusuoritusta. 

6. Tule lähtöpaikalle ajoissa. Koirien 
mikrosirunumerot tarkistetaan lähtöpaikalla. 
Koiralla tulee olla kilpailumantteli ja kuonokoppa. 

7. Toimi lähettäjän ohjeiden mukaisesti. 

8. Juoksusuorituksen jälkeen liiku jälleen koirasi 
kanssa, jotta sen hengitys tasaantuu ja lihakset 
palautuvat. Muista antaa vettä juotavaksi. 

9. Kunkin rodun jälkeen pisteet tulevat näkyviin 
toimiston seinälle josta ne voi itse poimia 
kilpailuohjelmaansa. 

10. Rodun alkuerien päätyttyä ja tulosten valmistuttua 
toimisto ilmoittaa finaaliin päässeet. 

11. Jos koirasi ei päässyt finaaliin, voit noutaa 
kilpailukirjasi toimistosta heti, kun ne ovat valmiiksi 
kirjoitetut. 

12. Jos koirasi pääsee finaaliin, käy uudelleen 
eläinlääkärin tarkastuksessa. 

13. Finaalin lähtöjärjestys ratkeaa sijoittamalla koirat 
alkueräpisteiden mukaisesti järjestykseen ja 
arpomalla parien järjestys. 

14. Lämmitä jälleen koirasi ennen finaalijuoksua ja 
toimi muutenkin kuin alkuerissä. 

15. Finaalien päätyttyä odottele rauhassa palkintojen 
jakoa. Finalistien kilpailukirjat jaetaan usein sen 
yhteydessä. 

 

HUOMIOITAVAA!  

Olisi kohteliasta ja kannustavaa olla paikalla koko 
palkintojenjaon ajan, siis myös muiden kuin oman rodun. 
Taputukset ja kannustushuudot tässä tilanteessa tekevät 
jokaisen mielen iloiseksi ja yhdistävät meitä entisestään 
mukavan harrastuksemme parissa. 

 

ONNEA JA MENESTYSTÄ KILPAILU-URALLE!  


