KANGASALAN RATSASTAJAT
ESTERATAHARJOITUS 17.6.2020

ALUSTAVA AIKATAULU
Huom! Lähtölistoissa ja aikatauluissa on pyritty huomioimaan useammalla ratsulla
osallistuvat siten, että harjoitus olisi mahdollisimman sujuva. Mikäli tästä huolimatta
epäjohdonmukaisuuksia löytyy, otathan yhteyttä mahdollisimman pian Anna Heikkiseen
(044-288 5257). Aikataulu on alustava ja muutokset mahdollisia.
Lähtölistat on julkaistu Kangasalan Ratsastajien sivuilla.
Harjoituksen sujuva järjestäminen edellyttää talkoilijoita. Talkootehtävät suoritetaan
turvavälejä noudattaen. Pienestäkin talkoohetkestä on merkittävä apu harjoituksen
järjestämiseen. Voit ilmoittautua Kangasalan Ratsastajien sivujen kautta tai paikan
päällä kansliaan.
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OSALLISTUJATIEDOTE
HUOM!
Koronapandemia on vakavasti otettava asia ja ohjeistuksen tarkka noudattaminen on
meidän kaikkien yleinen etu. Päätoimihenkilöillä on oikeus poistaa tapahtumapaikalta
ne henkilöt, jotka eivät noudata näitä ohjeistuksia.
Älä tule tapahtumapaikalle, jos sinulla on hengitystietulehduksen oireita tai olet
sairastanut hengitystietulehduksen kahden viikon aikana ennen harjoitusta tai olet ollut
tänä aikana kontaktissa henkilöön, joka on sairastanut hengitystietulehduksen.
Älä tule tapahtumapaikalle, jos kuulut COVID-19-riskiryhmään.
Älä tule tapahtumapaikalle, jos olet ollut ulkomailla kahden viikon aikana ennen
kilpailuja.

Huolehdi turvaväleistä.
Noudata hyvää yskimis- ja käsihygieniaa. Paikalla on tarjolla käsidesiä mm. puffetissa,
wc:ssä ja kansliassa. Suosittelemme kuitenkin, että otatte myös oman käsidesin mukaan.
Käytännön järjestelyt
Rataharjoituksessa noudatetaan viranomaisten ja SRL:n ohjeita urheilutapahtumien
järjestämisestä.
Vain kaksi henkilöä (hevosenhoitaja, avustaja tai valmentaja) ratsukkoa kohden voi tulla
ratsukon mukana kilpailupaikalle. Verryttelyssä on käsinepakko avustajilla.
Suunnittele aikataulusi niin, että et oleskele kilpailupaikalla ylimääräistä aikaa.
Esterataharjoitus
Paikkana on Pohtiolammen hiekkapohjainen kenttä. Hiekkapohjainen verryttelyalue on
estekentän vieressä.
Verryttelyalueella saa olla samanaikaisesti 10 seuraavaa ratsukkoa. Suoritukseensa
valmistautuva ratsukko odottaa vuoroaan radalla. Käsihevoset käsihevosalueella.
Verryttelyssä on käsinepakko avustajilla.
Ratsastajat voivat tutustua rataan jalkaisin vapaasti luokkien välillä turvavälejä ja
kuulutuksien ohjeita noudattaen. Ratapiirros liitteenä – huom piirros on alustava ja
siihen voi tulla harjoituksen aikana muutoksia. Rata on sama kaikissa luokissa.
Rataharjoituksessa noudatetaan kilpailusääntöjä ja kahden kiellon jälkeen tulos
hylätään, mutta voit jatkaa kolmanteen kieltoon tai radan loppuun. Jos kilpailun
kuluessa aikataulua täytyy tiivistää, voidaan tämä jousto kuitenkin joutua perumaan.
Maksut ja kanslia (kanslian puh. 044-914 9183)
Koronatilanteen takia kansliassa asioidaan vain yksi henkilö kerrallaan ja muistetaan
pitää 1,5m turvavälit.
Kanslia avataan puoli tuntia ennen harjoitukset alkua ja suljetaan puoli tuntia
harjoituksen päättymisen jälkeen.
Ei lähdönvarmistuksia.
Ilmoittautumis- ja lähtömaksu 10 €/luokka maksetaan kilpailukansliaan viimeistään ½ h
ennen omaa lähtövuoroa. Maksuvälineinä käyvät kortti tai maksu KaRan tilille: FI 90
5104 0040 0255 08. Viestiksi rataharjoitus 17.6.2020, ratsastajan nimi ja luokkien
numerot. Ei käteismaksuja.

Lähdön peruutukset ennen 17.6.2020 sähköpostitse osoitteeseen annahei@gmail.com,
17.6.2020 aikana tekstiviestinä kanslian numeroon 044-914 9183.
Ajo-ohjeet
Pohtiolammen ratsastuskeskus
Sahalahdentieltä.

sijaitsee

Kangasalla

Kisarannantiellä,

n.

400m

Tampereen suunnasta tullessa aja Lahdentietä Kangasalan keskustan liittymän ohi, ja
nouse seuraavasta liittymästä ylös (Kuhmoinen / Orivesi / Sahalahti). Käänny liittymän
päästä vasemmalle Sahalahden suuntaan, aja vajaa kilometri ja loivan alamäen jälkeen
käänny Kisarannantielle oikealle.
Jos tulet Lahden suunnasta, navigaattorit ohjaavat joskus kääntymään yhtä risteystä
liian aikaisin (aiemmin suorin reitti, nykyään hidastemutkia ja läpiajokielto). Jos tulet
Lahden suunnasta, aja Sahalahden liittymään asti (Kuhmoinen / Orivesi / Sahalahti) ja
käänny liittymän päästä vasemmalle Sahalahden suuntaan. Aja vajaa kilometri, loivan
alamäen jälkeen käänny Kisarannantielle oikealle.
Buffetti
Paikalla on pienimuotoinen buffetti, jossa tarjoilu take away -tyylisesti.
Maksut vain kortilla, ei käteistä.
Palkintojenjako
Puhtaan radan ratsastaneet saavat ruusukkeen. Ruusukkeet noudetaan kansliasta
mahdollisimman pian oman suorituksen jälkeen.
Pysäköinti
Hevosautojen pysäköinti on
pysäköinninvalvojan ohjeita.

Pohtiolammen

kentän

vieressä.

Noudatathan

Vesipisteet
Pohtiolammen kentällä vesipiste sijaitsee kansliarakennuksen päädyssä.
Yleisö
COVID-19 pandemian vuoksi rataharjoitukset tai kilpailut EIVÄT ole avoimia yleisölle!

