
KOULUKILPAILUT 7.11.2021          

 

KILPAILIJATIEDOTE 

AJO-OHJE: 

Kilpailupaikan osoite on Billnäsin Puistotie 99, Billnäs, Raasepori (liitteenä aluekartta). Seuraa 

pysäköintiohjeita. 

PYSÄKÖINTI: 

Hevoskuljetusten sisäänajo Billnäsin Puistotien ja Vasarasepäntien risteyksestä. Pysäköinti ”autotalli” 

rakennuksen ja tallin etupihan ympäristöön. Hevosautoja pysäköitäessä ei saa jättää liian suuria välejä 

seuraaviin hevosautoihin. Yleisöpysäköinti Vasarasepäntien varrelle.  

Kilpailupaikalla ei ole pysäköinnin ohjaajaa (ongelmatilanteessa soita: 050-4345693) 

KILPAILUPAIKKA: 

Kilpailut ratsastetaan ulkokentällä (30x70m), jossa suorittavan lisäksi yksi  valmistautuva ratsukko. 

Verryttely maneesissa (20x44m), jossa saa olla samaan aikaan max. 6 ratsukkoa. 

KANSLIA JA SIELLÄ ASIOINTI: 

Kilpailukanslia sijaitsee tallin sisäpihalla vaaleanvihreässä mökissä. Kanslia avataan klo. 10.00 ja suljetaan 

puoli tuntia viimeisen luokan päättymisestä. Kanslian puh. 044-2415250. 

Osallistumismaksut ja tallin hevosilla ratsastavien hevosvuokrat maksetaan kansliaan vähintään 30min 

ennen arvioitua lähtöaikaa. 

Kilpailupäivänä peruutukset suoraan kansliaan puhelimitse, numero yllä. 

Billnäsin Ratsastajien jäsenet jotka ovat kilpailussa toimihenkilönä saavat toimihenkilöalennuskupongin, 

jonka voi noutaa kansliasta kilpailujen aikana, heti kun on suorittanut toimihenkilötehtävänsä. Kupongin 

voi hyödyntää tulevissa harjoitustason kilpailuissa lähtömaksuun tai kupongin voi käyttää puffetissa. 

PUFFET JA WC: 

Puffet sijaitsee samassa rakennuksessa kanslian kanssa. 

WC sijaitsee tallissa. Kulku vessaan tallin etuovesta, ei sisäpihan puolelta! 

HEVOSTEN SUITSITUS: 

Hevosten on oltava kilpailupaikalla, myös pysäköintialueella sääntöjen mukaisesti suitsitettuna. 

PALKINNOT:  

Sijoittuvien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojenjakoon. Palkintojenjaosta poisjäänti ilman 

tuomarin lupaa ei ole sallittua.  

Järjestäjä ei postita ruusukkeita jälkikäteen.  

 



TUPAKOINTIPAIKKA: 

Kilpailualueen erillinen tupakointipaikka sijaitsee tallin vieressä aluekartan merkityllä paikalla. 

Tupakointi muualla kilpailualueella on kielletty! 

KÄSIHEVOSALUE:  

Käsihevosalueella on rajoitetusti tilaa, toivomme että jätätte turvavälit muihin hevosiin. Muistathan 

ettet tuki hevosten kulkuväylää. 

PUKEUTUMINEN/HEVOSEN VARUSTUS:  

Luokassa 1 on sallittuja häntäremmi, sivuohjat tai thiedemanohjat. Lisäksi luokassa 1 raippa TAI 

kannukset sallittu (ei molemmat). Muissa luokissa normaalisti kilpailusääntöjen mukaan. 

Siisti ratsastusasu kaikissa luokissa, mutta ei tarvitse olla kilpailuasu. 

MUUTA HUOMIOITAVAA:  

Hevosille on saatavilla juomavettä tallin vesipisteestä, joka sijaitsee kilpailuareenaa vastapäätä. 

Kaikkien koirien tulee turvallisuussyistä olla kilpailualueella kytkettyinä. 

 

ALUSTAVA AIKATAULU: 

LUOKKA 1: 10 lähtöä, alkaen klo 11  

LUOKKA 2: 3 lähtöä, alkaen klo. 12.30 

LUOKKA 3: 16 lähtöä, alkaen klo 13.10 

LUOKKA 4: 6 lähtöä, alkaen klo 15.20 

TERVETULOA KILPAILEMAAN! 

 
ALUEKARTTA: 



 

1. Kilpailuareena 

2. Verryttely 

3. Käsihevoset 

4. Tupakointialue 

5. a. Pysäköinti, hevosautot ja -trailerit. (5a täytetään ensisijaisesti, sitten 5b) 

6. Yleisöalue 

7. Kanslia / Buffetti / EA 

8. WC 

9. Vesipiste, hevosille juomavettä 

10. Pysäköinti yleisö, Billnäsin Puistotien tai Vasarasepäntien varrella voi pysäköidä. 

11. Tulospalvelu 

 

Poistumistiet merkitty:  

Pelastustie merkitty:  

Hevosten kulkuväylä:  
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