
Kilpailijatiedote 13.6.2021 

Tervetuloa kilpailemaan Etelä-Vantaalle!  

Kilpailupaikan osoite on Tallimäentie 23, 01720 Vantaa. 

Tallille ajetaan Vehkalantien kautta (ABC:n risteys).  

 

YLEINEN 

Jos sunnuntaiaamuna on huono sää ja kentän pohja ei ole kunnossa, siirtyvät kilpailut maneesiin. Maneesin 

katsomo ei ole käytössä, mutta kilpailujen ollessa ulkona ison kentän katsomoalue on kilpailuun ilmoittau-

tuneille kilpailijoille avoin suoritusten seuraamista varten. Kilpailualueella suositellaan maskin käyttöä kai-

kille yli 12 vuotiaille muutoin paitsi hevosen selässä. Jokaisen tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä 

hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta! Päätös kilpailujen siirtämisestä maneesiin tehdään viimeistään sunnun-

taiaamuna klo 9. Tallille saa saapua aikaisintaan klo 9. 

 

Jokaisen tallialueella olevan tulee täyttää henkilötietolomake mieluiten ennakkoon. Linkki lomakkeeseen: 

https://forms.gle/ugFbWReK42j6YuQ86. Kilpailualueelle pääsy edellyttää lomakkeen täyttämisen ja kaikki 

kilpailupaikalle saapuvat ilmoittautuvat tullessaan kansliaan. Lomakkeella annettuja tietoja säilytetään 14 

vrk ajan tapahtuman jälkeen, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Tiedot kerätään varotoimena mahdollisten 

korona-tartuntaketjujen jäljittämiseksi. 

 

Kisoja tulee kuvaamaan Ronja Lilja, jolta voi ostaa kuvia tapahtuman jälkeen. Kisaajat voivat sopia keske-

nään toistensa ratojen kuvauksesta, muita kuin järjestäjän sopimia ulkopuolisia kuvaajia ei saa tulla pai-

kalle. Turvaväleistä on muistettava pitää kiinni, eikä sisätiloissa saa oleilla turhaan. 

 

PYSÄKÖINTI  

Liitteenä on aluekartta, josta näkee pysäköintialueet. Henkilöautot voi parkkeerata maneesin sivustalle, 

mutta parkkitilat ovat rajalliset, joten suosittelemme käyttämään Petikon ulkoilualueen parkkialuetta (ajo 

Tiilitien kautta ja kävellen sillan ylitse). Huom! Tutustu seuraavan sivun karttoihin: kartta ulkokisoihin ja 

kartta maneesikisoihin. 

 

KANSLIA  

Kilpailukanslia aukeaa kilpailupäivänä klo 10:00. Kanslia sijaitsee buffetin yhteydessä ulkokatsomon vie-

ressä. Kilpailupäivänä kansliaan saa yhteyden kilpailuiden johtajan Suvi Arkon kautta  

p. 044 2590826.  

 

KÄSIHEVOSALUE  

Pikkukentällä, traileriparkin reunalla, sekä karttaan merkityillä alueilla on tilaa käsihevosille. Hevosen se-

lässä ollaan ainoastaan verryttelyssä ja kisakentällä. Muutoin hevosia talutetaan kilpailualueella maasta 

käsin. Huomioittehan, että vuoden 2017 alusta astui voimaan sääntömuutos, jonka mukaan kaikissa kilpai-

luissa hevosella tulee olla numero, ja numero tulee olla näkyvissä aina liikuttaessa kilpailualueella.  

 

 

RATAAN TUTUSTUMINEN 

Rata on avoinna tutustumista varten klo 10:15-10:45 ja luokkien välissä.  



 

KILPAILUALUE JA VERRYTTELY  

Jos kilpailut ovat ulkokentällä, suoritetaan verryttely juoksevasti maneesissa klo 10:30 alkaen. Verryttelyyn 

kuljetaan kisakentän odottelualueen läpi ja selkään nousu suoritetaan tällä alueella. Verryttelyyn kerrallaan 

max 6 ratsukkoa. Seuraavana lähtövuorossa oleva ratsukko odottaa vuoroaan radalla. Ennen suorituksen 

aloittamista ratsukko saa hypätä vapaavalintaisen esteen kentällä. Huom. Ulkona odottelualueella käynti 

ainoa sallittu askellaji! Suorituksen jälkeen voi jäädä kävelemään hetkeksi odottelualueelle. 

 

Jos kilpailut ovat maneesissa, tapahtuu verryttely ryhmittäin maneesissa (luokan 1 ensimmäinen verryttely-

ryhmä klo 10:45). Käyntiverryttely ulkokentällä. Ryhmäjako nähtävissä lähtölistoista. Ennen omaa verrytte-

lyä voi tulla jo kentälle kävelemään. Selkään nousu tapahtuu ulkokentällä. 

 

Luokkien välissä on varattu ratamuutoksiin noin 30 minuuttia. Luokissa ei ole palkintojenjakoja, esinepal-

kinnot ja ruusukkeet noudetaan kansliasta luokan päätyttyä. Luokka 4 käydään kilpailusääntöjen mukaisesti 

harjoitusluokkana.  

 

Kilpailun tulokset julkaistaan KIPAssa tapahtuman jälkeen.  

 

BUFFETTI 

Kisakentän vierellä on pienimuotoinen buffetti, jossa tarjolla kahvia, juotavaa ja pientä purtavaa.   

 

TUPAKOINTI 

Tupakointi on sallittua ainoastaan sille merkityllä paikalla. Paikka on merkitty aluekarttaan. 

 

KARTTA – KISAT MANEESISSA  KARTTA – KISAT ULKOKENTÄLLÄ 

 

 


