
 AIKATAULU 15.5.2021

 • Toimisto avataan ja koe alkaa klo 7:15
 
 • Eläinlääkärintarkastus alkaa klo 7:30.
 
 • Ensimmäinen lähtö klo 8:30.

     Eläinlääkärintarkastus

klo        kpl

7:30 rhodesiankoira        2
 ibizanpodenco        3
 venäjänvinttikoira       7
 puolanvinttikoira       6

8:00 afganinvinttikoira     14
 saluki       16

9:00 whippet N > 48cm ja U > 51 cm   14
 whippet      24

10:30 azawakh        3
 unkarinvinttikoira       2
 etnankoira      17
 basenji         3
 italianvinttikoira >38 cm      2
 italianvinttikoira       5
 portugalinpodengo pieni      2

yhteensä     120

Tervetuloa!
Turun Juoksut ja Varsinais-Suomen 
kennelpiirin mestaruuskisaan 2021 

15.5.2021 Liedon Parmaharjulle

Kilpailupaikkana toimii Liedon Parman urheilukeskus Liedon Parmaharjulla.
Ilmoittamalla koirasi kilpailuun tai lupautumalla toimihenkilöksi kokeeseen olet sitoutunut 
noudattamaan vinttikoirakokeiden sääntöjä. Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoittees-
ta http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Koe toteutetaan kokonaisuudessaan Covid-19 pande-
mian vuoksi poikkeusjärjestelyin.

Ilmoittautumisessa, eläinlääkärintarkastuksessa ja tun-
nistemerkinnän tarkistuksessa,varustetarkastuksessa ja 
kilpailusuorituksen aikana kilpailuttajan tulee käyttää 
suojamaskia tai visiiriä.  Kaikissa tilanteissa tulee nou-
dattaa mahdollisuuksien mukaan 2 m turvaetäisyyttä.

AIKATAULU

Ohessa kisa-aikataulu. Suuren koiramäärän vuoksi 
olemme aikaistaneet kilpailun alkua. Olethan ajoissa 
paikalla, emme voi lipsua aikatauluista. Ilmoittautu-
minen avataan klo 7:15. Ilmoittautumispisteeseen 
Grillikatoksessa maastojuoksukirja viedään ennen 
eläinlääkärintarkastusta. 
Jokaiselle rodulle on oma laatikkonsa kirjoja varten. 
Muistathan turvaetäisyyden 2 m myös ilmoittautumis-
pisteellä.

POISJÄÄNTI

Mikäli koirasi jää pois kilpailusta tai tulosi viiväs-
tyy, ota yhteys numeroon 0400 908 620. Perjantaista 
14.5.2021 lähtien peruutukset vain puhelimitse (soitto 
tai teksti-viesti). Koiran poisjäämisestä on aina ilmoi-
tettava koetoimikunnalle ennen kokeen alkua!
Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kilpailupaikalle.

KILPAILUVARUSTUS

Koiran pakolliseen kilpailuvarustukseen kuuluvat 
kuonokoppa ja mantteli (punainen ja valkoinen, ei saa 
olla numeroita tai 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.

Tunnistemerkintä tarkistetaan koiralta eläinlääkärin 
tarkastuksessa eläinlääkärinsihteerin ohjeen mukaan, 
esim. pitäen koira  pitkässä hihnassa tarkastuksen ajan.
Samoin toimitaan kilpailualueella siruntarkastuksessa 
toimihenkilöiden ohjeen mukaan. 

ELÄINLÄÄKÄRINTARKASTUS 

Koirat tarkastetaan oheisen aikataulun mukaisessa 
järjestyksessä. Olethan paikalla, koira ilmoitettuna 
ja valmiina eläinlääkärin tarkastukseen, viimeistään 
aikataulussa ilmoitettuna ajankohtana. Eläinlääkäriin 
jonotettaessa muistettava 2 m turvaväli.



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 tiel-
le 40/E18 Naantalin suuntaan, josta käännytään Turus-
sa 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 käännytään Turussa tielle 10 
Lieto/Hämeenlinna. Tätä tietä ajetaan noin 11 km, jon-
ka jälkeen käännytään oikealle hyppyrimäen ja ”Par-
maharju”-viitan kohdalta.

Tieltä 9 (Tampere) käännytään Aurassa tielle 224 (Au-
ran keskustassa on yksi liikenne ympyrä josta poistu-
taan toisesta liittymästä) jota ajetaan noin 16,5 km kun-
nes tullaan tielle 10 Lieto/Turku ja käännytään Turun 
suuntaan. Tätä tietä ajetaan noin 19 km, jonka jälkeen 
käännytään vasemmalle ennen Liedon keskustaa hyp-
pyrimäen ja ”Parmaharju”-viitan kohdalta.

Tieltä 10 Hämeenlinnan suunnasta tultaessa käänny-
tään vasemmalle ennen Liedon keskustaa hyppyrimäen 
ja ”Parmaharju”-viitan kohdalta.
HUOM! Vinttikoiraopasteet 10-tiellä sekä Turun, että 
Hämeenlinnan suunnasta tultaessa.

Kartta webissä:
https://opaskartta.turku.fi/IMS/fi?layers=Opaskartta
&cp=6712771,23474671&z=2&title=Urheilutalo%2
C%20Parmaharju%2C%20Lieto&language=fin

https://www.google.fi/maps/place/Br%C3%A4nikk%
C3%A4l%C3%A4ntie+66,+21420+Lieto/@60.52676
93,22.5358166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46
8c72c502a25005:0x2f98634ba84664e3!8m2!3d60.52
67693!4d22.5380053

Tarvittaessa voit kysellä ajo-ohjeita toimiston puhelin-
numerosta 0400 908 620. Tämä samainen numero vas-
taa kilpailujen ajan kaikkiin kyselyihin.

MUISTETTAVAA

Kilpailuun osallistuvalla koiralla tulee olla rekis-• 
teritodistus, rokotustodistus, tunnistusmerkintä, 
kuonokoppa, mantteli ja maastokilpailukirja.
Muista myös vesikuppi ja muu tarpeellinen!• 
Tietyillä lääkeaineilla on varoajat Kennelliiton • 
doping-säännöstön mukaisesti. Lisätietoja antido-
pingista Kennelliiton webbisivuilta: http://www.
kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping
Kerääthän koiriesi kakat ja kiikutat ne myös ros-• 
kikseen. Näin varmistamme että saamme käyttää 
aluetta jatkossakin
Alueella on nähty usein kyykäärmeita, joten • 
olethan varovainen kun liikut alueella. Päivystävä 
eläinsairaala löytyy Raisiosta, puh. 0600 12 444

Kamerakopterien käyttö on kilpailualueella •	
kielletty!
Kilpailualueelle ei kuvaajia tai katsojia!•	

Koirat on pidettävä kytkettynä koko Parma-•	
harjun alueella!

BUFFET

Kilpailupaikalla on TVK:n ylläpitämä Take away 
periaatteella toimiva buffet, josta voi ostaa lounaaksi 
lihakeittoa soppatykistä, pientä suolaista tai makeaa 
syötävää ja juotavaa. Maksu kortilla tai käteisellä.

WC

Kisapaikalla on kilpailuttajille varattu ulkovessat. Ne 
sijaitsevat rinteessä ilmoittautumispisteen takana.Wc-
tiloihin ja muualle kilpailualueelle varattu käsidesiä. 

RATA-ALUE

Rata-alueella oleskelu sallittu ainoastaan toimihen-
kilöille ja kulloinkin vuorossa oleville kilpailuttajille 
koirineen. Rata-alueella liikkuvat toimihenkilöt (pois-
lukien tuomarit, lähettäjät, palauttajat jne.) tunnistat 
keltaisista huomioliiveistä. Parkkialueen valvojilla 
myös huomioliivit.  

LEIRIYTYMINEN ASUNTOAUTOILLA TAI 
-VAUNUILLA

Aikaisemmista vuosista poiketen leirytyminen sallittu 
ainoastaan toimihenkilöille.
Koronarajoituksista johtuen kilpailuttajia pyydetään 
välttämään turhaa oleskelua kilpailualueella. Kun oman 
koiran koe on ohi, toivomme kilpailuttajien poistuvan 
mahdollisimman pian koepaikalta.
TIEDUSTELUT

Kaikki tiedustelut ennen kilpailua ja kilpailun 
aikana numeroon 0400 908 620. Torstaihin 
16.5.2019 asti tiedusteluihin vastataan myös 
osoitteessa:
teeveekoo@gmail.com



 P
Toimihenkilöparkki
henkilöautoille
ylärinteessä

- Ilmoittautuminen Grillikodassa

- lähtöarvonta ja ilmoitustaulu rin- 
   teessä grillikodan takana

- lähtöihin mennään toimistokopin
  vierestä käyttäen oikeanpuoleista
  nauhalla eroteltua reittiä ja kulje-                 
  taan kävelytietä lähtötarkastukseen

- lähdöistä poistutaan viipymättä  
   hiekkatietä pitkin 

- Buffaan kuljetaan vasemmanpuo-  
  leista nauhalla eroteltua reittiä

  

lähtö-
arvonnat

toimihenkilöt

vaunut ja
a-autot


