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Huomioithan että aikataulu on aina vain arvio, ja se saattaa aikaistua tai myöhästyä 

tilanteen mukaan. Ole ajoissa kilpailupaikalla ja varmista oma verryttely- ja lähtöaikasi sekä 

toimihenkilö- tai talkootehtäväsi ajankohta.  

 

Kilpailuradan rakennus 

Kilpailurata rakennetaan yhdessä lauantaina klo 15.00. Kaikkia kilpailijoita toivotaan 

osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

Toimihenkilö- ja talkootehtävät 

Tarkista tehtävälistasta oma tehtäväsi ja sen ajankohta. Voit kysyä neuvoa ja ohjausta 

tehtävääsi kilpailunjohtajalta paikan päällä tai viestillä ennen kilpailua (p. 040 257 2079). Jos et 

jostain syystä pysty hoitamaan sinulle osoitettua tehtävää, otathan mahdollisimman pian yhteyttä 

kilpailunjohtajaan. 

 

Hevosten varustaminen 

Viimeinen ratsastaja huolehtii hevosen hoitamisen ja mahdollisten letitysten purkamisen sekä 

varusteet siististi omille paikoilleen. Suojia ja martingaaleja ei käytetä. Kuolaimia ei tarvitse 

vaihtaa, vaan heppojen omat kuolaimet ovat sopivat. Tummat värit teeman takia valkoisia 

kisahuopia ei nyt ole saatavilla. 

 

Kilpailuasu 

Teemana kilpailuissa on tummat värit! Kilpailuasuksi käy tavalliset, siistit ratsastusvaatteet 

mutta halutessaan voi käyttää myös virallista kilpailuasua. Turvakypärän käyttö on pakollista. 
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Pitkät hiukset pidetään kiinni nutturalle tai kypärän/takin alle piiloon. Kannuksien käyttö on 

pakollista kaikilla mulla paitsi poniratsastajilla. Valekannukset ovat sallitut. Kannuksia löytyy 

tallilta. Raippa saa olla ainoastaan raviohjelmassa ja Helppo C luokissa.  

 

Verryttely 

Verryttely tapahtuu ryhmissä maneesissa kilpailuradalla. Verryttely alkaa välittömästi 

edellisen luokan loputtua. Edellisen luokan palkintojenjako ja radan muutostyöt tapahtuvat 

verryttelyn alkuvaiheen aikana. 

  Voit lähteä verryttelemään, kun saat siihen tallivastaavalta tai verryttelynvalvojalta 

luvan. Verryttelyaika on noin 10-15 minuuttia. Muista kuunnella verryttelynvalvojan ohjeita. 

Verryttelyssä on hyvä käydä läpi kaikki askellajit. 

 Jos verryttelyssä on mukana hevosia, joilla on hännässään punainen rusetti, tarkoittaa se, että 

hevonen saattaa potkia, joten niiden kohdalla on syytä olla erityisen tarkkaavainen.  

 

Kilpailusuoritus 

Kilpailuradalla on yksi odottava ratsukko osoitetulla paikalla odottamassa kilpailusuoritusta 

ratsastavan ratsukon seurana. Suorituksen voi aloittaa, kun tuomari antaa lähtömerkin. Luokan 

toiseksi viimeinen ratsukko jää odottamaan radalle viimeisen suorittavan ratsukon seuraksi.  

 

Palkintojenjako 

Luokissa palkitaan SRL:n kilpailusääntöjen mukainen määrä sijoittuneita ratsukoita. 

Palkintojenjakoon saavutaan jalan. Tuomari voi halutessaan jakaa myös tsemppipalkintoja.  
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Kanttiini  

Kilpailun aikana Katrilli-kanttiini palvelee kaikkia kilpailupäivään osallistuvia. Muistathan siis 

ottaa käteistä rahaa mukaan! 

 

Oulunsalon seudulla on ilmoitettu, että hanavesi ei ole juomakelpoista, jos sitä ei keitä. Joten 

ottakaahan varalta omat juomapullot mukaan. Lisätietoa löytää http://www.oulunvesi.fi/ 
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