
   

  

Kuopion Reipas, kuukausitiedote elokuu 2021 
 
Kesän yleisurheilukoulut päättyvät 
Yleisurheilukoulujen viimeinen harjoitusviikko on viikko 33 eli 16.–20.8. Harjoitustoiminta on sen 
jälkeen parin viikon tauolla. 
 
Ilmoittautuminen kaudelle 2021–2022 käynnistyy 9.8.2021 
Yleisurheilun toimintakausi on syksystä syksyyn. Niinpä avaamme uudelle kaudelle ilmoittautumisen 
9.8.! Tervetuloa mukaan Reippaaseen joukkoon. Syksyllä on mahdollisuus ilmoittautua mukaan 15 
viikoksi (syksy), 30 viikoksi (syksy-kevät) tai 45 viikoksi (koko kausi). Ilmoittautumalla pidemmälle 
jaksolle varmistat lapsesi paikan ryhmissä kauden vaihtuessa. Lisäksi säästöä tulee myös maksuissa. 
 
Elokuun aikana kaikkien harrastajien -niin vanhojen kuin uusien- tulee ilmoittautua uudestaan. 3–17-
vuotiaiden yleisurheilukoulu- ja harrasteryhmien ilmoittautumiseen tästä linkistä 

https://www.kuopionreipas.fi/peeassa-yleisurheilukoulut/ilmoittaudu-mukaan/ . 
 
Valmennuspohjaiseen yleisurheilukouluun ja nuorisovalmennusryhmiin ilmoittautuminen avautuu 
vasta viikolla 35. Ilmoittautuminen tästä linkistä https://www.kuopionreipas.fi/valmennus/lasten-ja-
nuorten-valmennus/ilmoittaudu-mukaan/ . 
 
Naperot ja Perheliikunta aloittavat uuden kauden toiminnan koulujen saleissa viikolla 36.  
6–7-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä valmennusryhmäläiset harjoittelevat syyskuun loppuun asti 
Väinölänniemellä. Lokakuussa harjoitukset siirtyvät Kuopio-halliin. 
 
Elokuu on arvokisojen aikaa 
Kilpailut keskittyvät arvokisojen osalta elokuulle. Voit seurata Reippaan urheilijoiden menoa SM-
kisoissa 

06.–08.08. SM-kilpailut P/T 15–14, Kokkola 
06.–08.08. SM-kilpailut M/N17-16, Hyvinkää 
13.–15.08. SM-kilpailut M/N22-19, Turku 
26.–29.08. Kalevan Kisat, Tampere 
 

Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat 
Reipas järjestää vielä kahdet kuukausi/seurakisat. Ilmoittautuminen kisoihin https://kilpailukalenteri.fi/ 
Toimitsijaksi kisoihin voi ilmoittautua https://www.kuopionreipas.fi/vapaaehtoiseksi/  

• 10.8. 3.Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat 

• 7.9. 4.Kultajousi kuukausikisat ja seurakisat ja vänärin syyskisa 
 
Seuracup 2-osakilpailu 11.8. Varkaus 
Seuracupin toinen osakilpailu järjestetään Varkaudessa. Kilpailussa on sarjoja 11–17-vuotiaille. Tähän 
kilpailuun ilmoittaudutaan seurajoukkueena (seura hoitaa ilmoittautumiset kilpailukalenterin kautta, 
ethän ilmoittaudu omatoimisesti), joten urheilijan tulee olla yhteydessä omaan valmentajaansa 
osallistumiseen liittyen 3.8. mennessä.  
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Kisoihin lähdemme yhteisellä linja-auto kuljetuksella Väinölänniemeltä klo.15.30. 
 
Rauhalahti Kuopion Maraton 4.9.2021 

RKM juoksutapahtuma järjestetään syyskuussa viikolla 35. Reittiin voit tutustua 
https://www.kuopiomaraton.com/. Vuoden 2021 tapahtuma juostaan eri reitillä, ns. kympin lenkillä. 
Reitti juostaan 10,3 km reitillä ja ”maalisuora” 1,2 km 
Osallistujamäärä on rajattu, joten varmista paikkasi mukaan ajoissa. Ilmoittautuminen vain etukäteen, 
ei jälki-ilmoittautumista paikan päällä. Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021 klo 23:59. 
Seuramme tarvitsee myös toimitsijoita maratonin järjestämiseen, toimitsijaksi voit ilmoittautua 
https://www.kuopionreipas.fi/vapaaehtoiseksi/  

 
Seuraa meitä somessa, tutustu yhteistyökumppaneihimme 
Seuraa Reipasta Facebookissa ja Instassa, ja pysyt ajan tasalla seuramme tulevista asioista ja  
tapahtumista.  
Katso tarkemmat edut ja yhteystiedot https: //www.kuopionreipas.fi/jasenedut/  
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