
Tervetuloa 
Varkauteen 

7.-8.5.16! 
La 1-2 lk, su 3-lk 

 
Kiitos ilmoittautumisesta ja lämpimästi 
tervetuloa Varkauteen kilpailemaan! Kisat pidetään Koulutuskenttä 1:llä (kivituhka). 
Tuomariksi saapuu Anne Savioja. Kentällä on puucee ja puffetti. Lähin vesipiste 
sijaitsee Warkauden Portissa (500 m kisapaikalta), joten muista varata juomavettä 
mukaasi.  
 
Kilpailijoiden parkkipaikkana toimii viereinen Koulutuskenttä 2. Huolehdithan siis 
ettei koirasi tee tarpeitaan sinne. Lämmittelyesteet löytyvät kyseiseltä kentältä. 
Kilpailijat eivät saa muuttaa lämmittelyesteiden asetelmaa. Juoksunarttujen (3-lk) 
ohjaajat parkkeeraavat työntekijöiden parkkipaikalle (Koulutuskenttä 1) ja heidän 
lämmittelyesteensä ovat siellä. Järjestäjältä löytyy lähtömatto jouksunartuille. 
Muistathan ottaa juoksunartulle mukaan housut ja punaisen nauhan. 
 
Muista ehdottomasti ottaa maksuvälineenä käyttämäsi lahjakortti/liikuntaseteli 
mukaan kisoihin ja luovuta se ilmopisteelle! Lahjakortteja/liikuntaseteleitä ei voi 
toimittaa jälkikäteen. Ilman osallistumismaksun suorittamista (=maksuvälineen 
luovuttamista) kisaajan ilmoittautuminen on puutteellinen, eikä siten oikeuta 
osallistumaan kisaan. 
 
Kisojen sujuvuuden kannalta pidä huolta, että olet ajoissa paikalla ja edellisen koiran 
suorittaessa rataa odottamassa lähtöalueella vuoroasi. 
 
Kisapäivät käydään järjestyksessä 1A-1B-1C-2C-2B-2A ja 3A-3B-3C, mini-medi-maksi. 
Seuraavalla sivulla on koiramäärät ja kunkin luokan arvioitu rataantutustumisaika. 
Luokka voidaan aikataulun salliessa aloittaa aikaisemminkin, ole paikalla ½ h ennen 
arvioitua alkamisaikaa. 1- ja 2-luokassa kaikkien kokoluokkien rataantutustumiset on 
yhdistetty. Palkintojenjako on pääasiassa tasoluokkien välissä. 
 
 
 



Jos kilpailet ensi kertaa tai koirasi pitää mitata, ole paikalla tuomarin tarkastuksessa 
jo tuntia ennen ilmoitettua aikaa. Kilpailukirjoja voi ostaa paikan päältä. Varaa aikaa 
mittausta varten ja täytä kilpailukirja tarvittavin tiedoin jo ennen mittaukseen tuloa. 
 
Lähtölista julkaistaan kotisivuillamme keskiviikon aikana. Ilmoita meille pikimmiten, 
mikäli olet ilmoittautumisesi jälkeen vaihtanut tasoluokkaa. Kisapaikalla ajantasainen 
lähtölista löytyy tulostaululta. 
 
Muista palauttaa kisojen jälkeen numeroliivisi. Hävitetystä liivistä karhuamme 20 
euron maksun. 
 
VarPS on savuton seura koskien niin kilpailu- kuin parkkialueita! 
 
Kisa on osa VarPS CUP:ia 3-lk osalta. CUP-tilanne on nähtävissä kotisivuilla. Parhaat 
sijoitukset VarPSin kisoista kesän 2016 aikana keränneen koirakon ohjaaja voittaa 
ilmaiset osallistumiset VarPSin vuoden 2017 kisoihin! Pisteitä saa viisi parasta kussakin 
säkäluokassa seuraavasti: 
1. sija 5p.; 2. sija 4p.; 3. sija 3p.; 4. sija 2p.; 5. sija 1p. 
 

 
 
 
 



Arvioitu aikataulu 
 

Lauantai 7.5.16  Sunnuntai 8.5.16 

kisa luokka koirakoita klo  kisa luokka koirakoita klo 

A-kisa 

1-lk mini 6 

10.00 

 

A-kisa 

3-lk mini 15 10.00 

1-lk medi 3  3-lk medi 13 10.20 

1-lk maxi 6  3-lk maxi 15 10.50 

B-kisa 

1-lk mini 7 

10.55 

 

B-kisa 

3-lk mini 18 11.35 

1-lk medi 3  3-lk medi 15 12.00 

1-lk maxi 6  3-lk maxi 16 12.30 

C-kisa 
(hr) 

1-lk mini 5 

11.50 

 

C-kisa 
(hr) 

3-lk mini 13 13.15 

1-lk medi 2  3-lk medi 16 13.40 

1-lk maxi 4  3-lk maxi 13 14.10 

C-kisa 
(hr) 

2-lk mini 3 

12.40 

 

Hauskaa ja menestyksellistä 
kisapäivää! 
Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n puolesta   

Laura Vaalimaa  ja  
Laura Vartiainen   

Tiedustelut:  
045 634 8504   yt. Laura Vaalimaa 
045 345 7578   poisjäännit, luokanvaihdot, 
toimisto  

2-lk medi 3  

2-lk maxi 11  

B-kisa 

2-lk mini 3 

13.35 

 

2-lk medi 5  

2-lk maxi 12  

A-kisa 

2-lk mini 3 

14.35 

 

2-lk medi 5  

2-lk maxi 10  
 

Muistathan varata mukaan ;)  
*rokotustodistukset                    *kilpailukirja                   *kilpailulisenssi 
*rekisteritodistus                         *lahjakortit/liikuntasetelit tarvittaessa 



 
 

Kauppakatu 35, Varkaus  
 

Kauppakatu 48, Varkaus  
 
 
AJO-OHJE KISAPAIKALLE: 
Koulutuskenttä 2:n (kisaajien parkkipaikka) osoite on Pujottelutie 2, Varkaus. 
Kisapaikalle on opasteet Viitostieltä. 
Etelästä tulijat: Nouse Viitostieltä liittymästä nro 48, käänny oikealle. 
Liikenneympyrästä käänny oikealle, jonka jälkeen aja 350 m ja käänny vasemmalle 
Osmajoentielle. Aja 250 m ja käänny vasemmalle parkkipaikalle. 
Pohjoisesta tulijat: Nouse Viitostieltä liittymästä nro 48, käänny liikenneympyrästä 
vasemmalle. Seuraavasta liikenneympyrästä käänny oikealle, jonka jälkeen aja 350 m 
ja käänny vasemmalle Osmajoentielle. Aja 250 m ja käänny vasemmalle parkkipaikalle.



 
 
 

 
 

Tuumasta toimeen!  
Tarvikkeet Askartelupuodista! 

 
 
 

 

Kisakaverin varustaa Musti&Mirri! 
 
 


