
Tervetuloa Suomen maastomestaruus- ja Suo-
men vinttikoiraliiton maastomestaruuskokee-

seen 17-18.8.2019 
Lakeuden vinttikoiraharrastajat ry 

 

AIKATAULU 

Toimisto avataan lauantaina klo 06:30 ja 

sunnuntaina 7:00. Eläinlääkärintarkastus 

tehdään luokkajärjestyksessä.  

Huom! Kilpailu juostaan kahdella radalla, ja 

aamulla on tästä syystä iso määrä koiria 

tarkistettavana. Tulethan ajoissa ja ilmoit-

taudu toimistoon ennen kuin menet eläin-

lääkärintarkastukseen.  

Koe järjestetään Vöyrillä, niitetyllä heinä-

pellolla. Paikka on Lotlaxintie 635, 66600 

Vöyri                                     

63°11'32.4"N 22°11'34.8"E 

Tervetuloa Suomen maastomestaruus- 
ja Suomen vinttikoiraliiton maasto-
mestaruuskokeeseen 17-18.8.2019 

 
Lakeuden vinttikoiraharrastajat ry 

LAUANTAI 
Luokka Koirat Ell.viim 

WHN 33 6:30 

BA 6 6:30 

FA 10 7:40 

WYU 16 7:45 

WHU 21 8:20 

CIU 9 8:35 

CIN 12 8:45 

IY 5 9:00 

IT 10 9:10 

WYN 12 9:20 

PP 4 9:30 

  138   

SUNNUNTAI  
Luokka Koirat ELL 

RH 4 7:30 

AF 12 7:30 

IB 6 7:45 

BOU 8 7:45 

SAU 14 8:00 

BON 6 8:00 

SAN 8 8:20 

GR 4 8:30 

UN 4 8:30 

SL 4 8:42 

  70   

KÄYNTI KILPAILUPAIKALLE 

 P 



YÖPYMINEN 

Kisapaikalla on mahdollista yöpyä matkailuautossa tai vaunussa ja parkkeerata. Sähköä ei ole saatavilla. Parkkialue on mer-

kitty, ja paikalla on parkkiinohjaus. Kilpailupaikalla on ulkovessat.  

BUFFETTI 

Paikalla on buffetti josta saa mm. kylmiä ja kuumia juomia, makkaraa ja muuta pientä purtavaa. Maksu käteisellä ja kortilla. 

7,8km kilpailupaikasta on myös ruokakauppa sekä pizzeria. 

MUUTA 

Muistathan heti ilmoittaa jos koirasi jää pois kokeesta tai jos myöhästyt! (044-0454144 toimisto/ koetoimitsija Emma Gam-

melgård) 

Koe alkaa, kun toimisto avataan ja päättyy kun ylituomari julistaa kokeen päättyneeksi.  
Lähtöarvonta suoritetaan rodun eläinlääkäriajan umpeuduttua, kilpailupaikalle ajoissa saapuneiden ja kilpailuoikeuden 
omaavien koirien kesken. 
 

Muista ottaa mukaan vesikuppi koirallesi, kilpailukirja, koiran passi/rokotustodistus, kuonokoppa, mantteli 

(punainen ja sininen/valkoinen), sekä runsaasti reipasta kilpailuhenkeä.  

 
HUOMIO! Tarkista, että koirasi kuonokoppa on sääntöjen mukainen. Siinä ei saa olla liukurikiristystä (soljella varattu 
englantilaismallinen koppa sekä ns aussikoppa ovat hyväksyttyjä). Kopan tulee olla riittävän syvä, jotta koirasi saa 

riittävästi happea juoksun aikana.  

 

Muistathan myös kerätä koiriesi jätökset! 

 

Kisapaikka sijaitsee maatilan yhteydessä. Maatilan pihaan tai rakennuksiin on ehdottomasti kielletty menemästä. 

TIEDUSTELUT 
Ennen koetta ja kokeen aikana tiedusteluihin vastataan numerossa 0456303888 (Kilpailunjohtaja Jorma Ylinen) tai/ja 044-

0454144/toimisto (koetoimitsija Emma Gammelgård), tai ennen koetta sähköpostilla lvkh.maastot@gmail.com  

 

 

Finaalit alkavat alkuerien jälkeen kun tarvittava lepoaika on päättynyt ja uudelleentarkastus suoritettu. Kenttähenkilöstö pi-

tää myös ruokatauon. Rodut juoksevat yllämainitussa järjestyksessä  

Tervetuloa! 

Tiistenjoen kukkakauppa 

Haka B -Osat Oy  

mailto:lvkh.maastot@gmail.com

