
Lämpimästi tervetuloa mukaan  
Kaarina Dressage Weekend -kilpailutapahtumaan 7.–8.7.2018. 

Ajo-ohjeet 

Kilpailupaikan osoite on Ylikyläntie 18, Piikkiö, Kaarina. Ohikulkutieltä on viitoitus molemmista suunnis-
ta Hepojoentielle, jota ajetaan noin 3 km, jolloin talli näkyy hyvissä ajoin tien vasemmalla puolella.

Pysäköinti 

Hevoskuljetusten pysäköinti on Hepojoentien vieressä heti vasemmalla Ylikyläntielle käännyttäessä, odo-
tathan pysäköinninohjaajien ohjeita! Henkilöautot pysäköidään oikealle tien varteen ja punaisen ladon 
pihaan. Pysäköinninohjaajamme auttavat mielellään pysäköinnissä. Ilmoitathan hyvissä ajoin kansliaan 
ennen saapumistasi, jos tulet paikalle kuorma-autolla, p. 040 556 6383. 
Huom. jos jätät Hevosen traileriin: Pysäköinninvalvojat jakavat tarvittaessa pysäköintilappuja, 
johon voit merkitä hevosen tiedot, yhteyshenkilön nimen sekä puhelinnumeron. Tämä on hyvä laittaa nä-
kyvään paikkaan esim.  auton sivu- tai etuikkunaan. Tämä helpottaa toimihenkilöitä ja nopeuttaa yhtey-
denottoa jos ongelmia ilmenee.

kAnsliA

Kanslian puhelinnumero on 040 556 6383. Kanslia aukeaa kilpailupäivänä tuntia ennen ensimmäisen 
luokan alkua. Pyydämme kaikki kilpailijoita ilmoittautumaan kansliassa. Lista hevosista, joiden rokotukset 
tarkastetaan kansliassa löytyy Kipasta. Ilmoittautumisen yhteydessä saat mukaasi osallistujakassin, joka 
sisältää kilpailuiden käsiohjelman, aluekartan, kuvaajatiedot sekä pienen suolaisen evään.
Lähtölistat löytyvät kanslian seinästä sekä verryttelykentän ja kilpailukentän laidalta.  
Pöytäkirjat saa kansliasta.
Lääkärin ja eläinlääkärin yhteystiedot saa kansliasta. Kengittäjä Jenny Hinkkanen puh. 045 128 4558.
 
VerryttelyAlueet / käsiheVosAlueet

Kaikki luokat ratsastetaan ulkokentällä, verryttely on hiekkakuitupohjaisessa maneesissa. Lisäksi kilpailu-
kentän vieressä olevalla verryttelyalueella saa verrytellä enintään kolme valmistautuvaa ratsukkoa. Käsi-
hevosalue ja hevosten sallitut kulkureitit löytyvät aluekartasta.

kilPAilurAdAt

Kaikki luokat ratsastetaan ulkokentällä, hiekkapohjaisella yhdellä radalla. Kentällä radan vieressä olevalla 
verryttelyalueella saa olla kolme seuraavaa valmistautuvaa ratsukkoa.

HUOM. Tämä on alustava kilpailijatiedote, jota päivitetään tarpeen mukaan ennen kilpailuja. 



PAlkinnot

Kunkin luokan palkintojen jako on heti luokan päättymisen jälkeen kentällä. Kaikkien luokkien voittajat 
palkitaan loimella, lisäksi valokuvaaja Erika L. Photography lahjoittaa kaikkien luokkien voittajille A3-
kokoisen kuvasuurennoksen valinnaisesta kuvasta. Palkintojen jakoon kutsutaan kunkin luokan kuusi 
parasta ratsukkoa ja siihen saavutaan ratsain. Voittaja loimitetaan ja ruusukkeet jaetaan ennen kentäl-
le saapumista. Esinepalkinnot noudetaan kansliasta, niitä ei toimiteta jälkikäteen. Kaikki sijoittuneet 
ovat tukijoukkonsa kanssa tervetulleita juhlistamaan sijoitustaan lasillisella kuohuvaa VIP-telttaan.  
Lisäksi kunkin luokan voittajan hevosenhoitaja saa Jalostajan sponsoroiman tuotekassin, jonka voi nou-
taa kansliasta. 

kAnttiini

Hyvin varusteltu kanttiini sijaitsee maneesin vieressä ja sieltä löytyy kahvin, suolaisen kahvileivän ja 
pullan lisäksi lämmintä ruokaa.

VAlokuVAus

Erika L. Photography kuvaa kaikki ratsukot. Yhteystiedot kuvien ostamista varten saat kansliasta.  
Tiedot löytyvät mm. myös Kipan tiedostoista sekä nettisivuilta: www.erikaphotography.fi

heVosmAjoitus

Kilpailupaikalla ei ole mahdollista majoittaa hevosia. Majoitusta voi kuitenkin kysellä mm. alueen 
talleilta. Kyselyä voi laittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kaarinanurheiluratsastajat@gmail.com, 
jolloin välitämme kyselyä eteenpäin.
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