KILPAILIJATIEDOTE

Koulukoe
Koulukokeet ratsastetaan Wääksyn ratsastuskeskuksen kahdella hiekkapohjaisella radalla, toinen
koulukentällä ja toinen maneesissa. Koulukokeen verryttely on Wääksyn isolla kentällä. Ennen
omaa suoritusta rata kierretään sisäpuolelta, samoin suoritus aloitetaan radan sisäpuolelta.
Rataestekoe
Rataestekoe ratsastetaan Pohtiolammen hiekkapohjaisella kentällä, verryttelyalue on samalla
kentällä. Radankävely vapaasti, suorittavaa ratsukkoa häiritsemättä. Lauantaina rataestekoe alkaa 30
min koulukokeen alkamisen jälkeen ja päättyy 45 min viimeisen ratsukon koulukokeen jälkeen.
Sunnuntaina rataestekoe alkaa harrasteluokan osalta 30 min koulukokeen alkamisen jälkeen, ja
puolen tunnin välein rata muutetaan harraste- ja helpon luokan välillä. Sunnuntaina rataestekoe
päättyy 45 min viimeisen helpon luokan ratsukon koulukokeen jälkeen.
Maastoestekoe
Maastoestekoe alkaa noin tunti rataestekokeen päättymisen jälkeen ja se ratsastetaan nurmipohjalla
Wääksyn ratsastuskeskusta ympäröivillä pelloilla. Verryttely on pellolla lähtöalueen välittömässä
läheisyydessä.

Ajo-ohjeet
Kilpailupaikka sijaitsee Kangasalla Kisarannantiellä, n. 400m Sahalahdentieltä.
Tampereen suunnasta tullessa aja Lahdentietä Kangasalan keskustan liittymän ohi, ja nouse
seuraavasta liittymästä ylös (Kuhmoinen / Orivesi / Sahalahti). Käänny liittymän päästä
vasemmalle, aja noin kilometri ja loivan alamäen jälkeen käänny Kisarannantielle oikealle.
Jos tulet Lahden suunnasta, navigaattorit ohjaavat useasti kääntymään yhtä risteystä liian aikaisin
(aiemmin suorin reitti, nykyään hidastemutkia ja läpiajokielto). Jos tulet Lahden suunnasta, älä
käänny vielä risteyksestä missä on Mobilian opasteet oikealle (vasemmalle Tiihala), vaan aja noin
kilometri eteenpäin seuraavaan liittymään (Kuhmoinen / Orivesi / Sahalahti) ja käänny liittymän
päästä oikealle. Aja noin kilometri, loivan alamäen jälkeen käänny Kisarannantielle oikealle.
Aluemestaruusluokka
Hämeen alueen mestaruuksista kilpaillaan tutustumisluokan tasolla, erikseen poni- ja
hevosratsukoiden osalta. Tutustumisluokka on jaettu kahtia, aluemestaruuksista kilpaillaan luokassa
2B. Jos haluat kilpailla aluemestaruudesta, tarkistathan että olet oikeassa luokassa. Mainitse
viimeistään aamulla kansliassa kilpailetko mestaruudesta.
Buffetti
Hyvinvarustettu buffetti löytyy Pohtiolammen ratsastuskeskuksen tiloista. Tarjolla on myös
lämmintä ruokaa. Maastoestekokeen ajaksi buffetti siirtyy Wääksyn ratsastuskeskuksen puolelle.

Hevostarkastus
Pakollinen hevostarkastus on välittömästi rataestekokeen jälkeen Pohtiolammen
ratsastuskeskuksella lipputangon luona. Hevonen esitetään tarkastuksessa suitsittuna ja
numerolapulla varustettuna, ilman satulaa ja suojia. Ratsastajan tulee itse esittää hevosensa.
Kilpailukanslia
Kilpailukanslia aukeaa molempina päivinä aamulla tunti ennen kilpailun alkua ja sulkeutuu puoli
tuntia kilpailuiden päättymisen jälkeen. Kanslia sijaitsee aamupäivällä koulu- ja rataestekokeiden
ajan Pohtiolammen kentän kansliarakennuksessa, ja siirtyy iltapäivän maastoestekokeiden ajaksi
Wääksyn ratsastuskeskukseen. Palkintojenjaon ajaksi kanslia siirtyy takaisin Pohtiolammelle.
Kanslian puhelinnumero on koko viikonlopun ajan 0500 831 366.
Kilpailunumerot
Rokotustodistusta vastaan kilpailija saa kankaisen rintanumeron joka on oltava päällä kaikissa
osakokeissa. Maastoestekokeen jälkeen rokotustodistus palautetaan rintanumeron palauttamisen
yhteydessä, joko heti maastoestekokeen jälkeen Wääksyssä tai palkintojenjaon aikaan
Pohtiolammella. Hevosen oma hevosnumero tulee olla lisäksi esillä koko päivän ajan
kilpailualueella liikuttaessa.
Kvaalitulokset
Varauduthan tarvittaessa todistamaan osallistumisoikeutesi kilpailukansliassa. Huomioi että
kansliassa ei ole nettiyhteyttä, vaan ota tulosliuskat printattuna mukaan.
Maastoradan näytöt
Molempina päivinä on kaksi maastoradan näyttöä. Lauantaina radan näytöt ovat klo 10 ja klo 13 ja
sunnuntaina klo 9 ja klo 12.30. Kokoontuminen Wääksyn maneesin kahvion luona.
Palkintojenjako
Luokkapalkintojen palkintojenjako on maastoestekokeen päättymisen jälkeen Pohtiolammen
kentällä. Palkintojenjakoon saa tulla myös ilman hevosta. Hämeen alueen kenttämestaruuspalkinnot
jaetaan erikseen, tähän palkintojenjakoon saavutaan ratsain.
Pysäköinti
Hevosautojen pysäköinti on Pohtiolammen kentällä. Noudatathan pysäköinninvalvojan ohjeita.
Yleisön pysäköintiohjeet löydät kohdasta yleisö.
Rokotustodistukset
Rokotustodistukset esitetään kansliassa viimeistään tuntia ennen omaa koulukokeen starttia.
Siirtyminen
Ratsukoiden siirtyminen Pohtiolammen ja Wääksyn välillä tapahtuu opastettua reittiä pitkin. Varaa
aikaa siirtymiseen noin 15 minuuttia. Reitti kulkee sääksikeskuksen ja kalalammen kahvion pihan
poikki, ja reitillä on siltoja sekä mahdollisesti myös autoliikennettä. Sahalahdentien ylitys tapahtuu
vain opastetusta ja valvotusta kohdasta. Wääksyn ratsastuskeskuksen alueella hevosten kulku vain
merkittyä reittiä pitkin.
Terveyskortti
Terveyskortti tulee olla asianmukaisesti täytetty ja mukana maastoestekokeessa.

Vesipisteet
Pohtiolammen kentällä vesipiste sijaitsee kansliarakennuksen päädyssä. Wääksyn
ratsastuskeskuksen tallista voi myös hakea vettä, mutta hevosia ei saa viedä talliin sisälle. Myös
maastoestekokeen maalissa on vesipiste.
Yleisö
Yleisön autojen pysäköinti on Pohtiolammella Kisarannantien varressa ja Wääksyssä Orivedentien
puoleisella pellolla, seuraa opasteita. Huomaathan että Pohtiolammen ja Wääksyn väliseltä
Sahalahdentieltä ei ole kulkua yleisön pysäköintialueelle. Maastoestekoetta voi seurata koko radan
alueella, varovaisuutta ja toimihenkilöiden ohjeita tarkoin noudattaen.

Tervetuloa kilpailemaan Kangasalle!

