
Kilpailijatiedote	  Husaariratsastajien	  kouluratsastuskilpailuihin	  10.4.2016	  

KISAT	  ALOITETAAN	  KLO	  10.00	  
	  	  

Kanslian	  puh.	  050	  3414	  185	  

Kilpailupaikka:	  Savijärven	  Kartano,	  Savijärven	  puistotie	  80,	  04130	  Sipoo.	  Käänny	  tieltä	  148	  Öljytie	  
tielle	  Savijärven	  puistotie.	  Älä	  aja	  Lehtikuusentien	  kautta,	  umpikuja!	  

Saapuessasi	  kilpailuihin	  noudatathan	  pysäköintiohjeita	  turvallisuussyistä.  
Kaikki	  henkilöautot	  (toimihenkilöt,	  kilpailijat,	  yleisö)	  pysäköidään	  yleisöparkkiin,	  seuraa	  kylttejä.	  Vain	  
hevoskuljetukset	  kilpailupaikan	  viereen.	  
 
Muista	  ilmoittautua	  kansliaan	  viimeistään	  30	  min	  ennen	  arvioitua	  lähtöaikaasi.  
Kaikissa	  luokissa	  kiinnitetty	  turvakypärä	  on	  pakollinen	  sekä	  verrytellessä	  että	  radalla.	  Suosittelemme	  
kaikille	  hevosten	  käsittelijöille	  turvakypärää	  myös	  taluttaessa.	  	  

Käsihevosalue	  ja	  verryttely	  
 
Käsihevosalue	  on	  merkitty	  ratsastuskentän	  viereen,	  nurmialue	  vesiesteen	  ympärillä.	  Ratsastuskentällä	  
saa	  verrytellä	  vain	  ratsain.	  Isolla	  ratsastuskentällä	  (100x50m)	  saa	  verrytellä	  noin	  10	  valmistautuvaa	  
ratsukkoa.	  Sitä	  ennen	  maneesissa	  saa	  verrytellä	  vapaasti.	  Muistathan	  noudattaa	  ratsastuksen	  
liikennesääntöjä	  verrytellessäsi,	  mm.	  oikeanpuoleinen	  liikenne,	  kävelijät	  kulkevat	  uran	  sisäpuolella.	  
 
Yleisöalue	  on	  nurmialue	  ratsastuskentän	  ja	  kanslian	  välissä.	  Kanslia	  on	  punainen	  pieni	  rakennus	  ja	  
tulospalvelu	  on	  samassa	  paikassa.	  Pöytäkirjat	  saa	  kansliasta	  ennen	  luokan	  loppua.	  

RADAT	  JA	  AIKATAULU	  

Iso	  hiekkakenttä:	  

Klo	  10.00	  Lk.	  1b	  C-‐merkin	  kouluohjelma,	  avoin	  kaikille	  
Klo	  12.00	  Lk.	  2	  B-‐merkin	  kouluohjelma	  
Klo	  15.00	  Lk.	  1a	  C-‐merkin	  kouluohjelma,	  avoin	  ratsastuskouluoppilaille	  

Suoritus	  alkaa	  radan	  sisäpuolelta	  ja	  radalle	  saa	  mennä	  heti	  kun	  edellinen	  ratsukko	  on	  lopettanut	  
suorituksensa.	  

Pieni	  hiekkakenttä:	  

Klo	  10.00	  Lk.	  3	  A-‐merkin	  kouluohjelma	  
Klo	  14.00	  Lk.	  4	  Vaativa	  B:0	  2009	  

Lk.	  3	  valmistautuva	  ratsukko	  saa	  siirtyä	  kentän	  päätyyn	  20x20m	  odotusalueelle	  edellisen	  suorituksen	  
aikana.	  Suoritus	  alkaa	  radan	  sisäpuolelta.	  Lk.	  4	  valmistautuva	  ratsukko	  saa	  siirtyä	  radalle	  heti	  edellisen	  
lopetettua.	  	  
 
Taukojen	  jälkeisille	  ratsukoille	  kuulutetaan	  lupa	  siirtyä	  radan	  sisäpuolelle.	  	  

Varaudu	  säänmukaisin	  varustein,	  kisat	  pidetään	  ulkona	  hiekkakentällä.	  Vesipiste	  sijaitsee	  
ratsastuskentän	  vieressä	  nurmialueella.  

Savijärven	  kartanon	  tallirakennuksiin	  on	  ulkopuolisilta	  EHDOTTOMASTI	  pääsy	  kielletty.	  	  
Noudatathan	  kaikkia	  järjestäjän	  ohjeita	  turvallisuuden,	  viihtyvyyden	  ja	  hevosten	  hyvinvoinnin	  takia. 

Tervetuloa	  kilpailemaan!	  	  
Husaariratsastajat	  ry.


