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Kilpailijatiedote

17.4.2019

• Alkamisaikoja
Alustavat aikataulut löytyvät KIPAsta ja Equipe Onlinesta.
• Kanslia
o Kanslia sijaitsee Opisto-hallin alakerrassa
o Kanslian puh. 040 187 9860 kanslia.fihs@gmail.com .
o Kilpailukanslia avoinna:
▪ perjantaina klo 7:00 – 22:00
▪ lauantaina
klo 7:00 – 21:30
▪ sunnuntai
klo 7:00 – 19:00
• Päiväkävijät
o Hevosajoneuvojen parkkeerataan Opisto-hallin takana olevalle
ratsastuskentälle.
o Seuraa opasteita sekä liikenteenohjaajien ohjeita.
• Tallialue/ yöpyjät
o Majoitusvastaanotto Opisto-hallin alakerrassa, avoinna:
▪ torstaina
klo 9:00 – 21:00
▪ perjantaina klo 8:00 – 21:00
▪ lauantaina
klo 8:00 – 18:00
▪ sunnuntaina klo 8:00 – 16:00
o Puhelin +358 2 7602 201 majoitusvastaanoton aukioloaikoina.
o Kilpailupaikalla ei ole heinää myynnissä!

o Tyhjät hevoskuljetustrailerit ja –autot parkkeerataan Opisto-hallin takana
olevalle ratsastuskentälle. Seuraa liiketeenohjaajien ohjeita.
Liikenteenohjaajat opastavat myös sähköpaikat.
o Karsinavarauksen löytyvät osoitteesta
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/
•
•
•
•
•
•

Kilpailun johtaja: Tuomas Virrankoski
Puheenjohtajatuomari: Pirjo Huru
Päästewardi Piude Myrskog
Kengittäjä: Tero Kantola
Eläinlääkäri Seppo Kangas kilpailujen aikana
Kilpailuensiapu Anu Poso

045 114 6610
040 517 4883
050 512 4566
040 579 1530
040 823 4005
040 739 2621

• Rata-asiat
o Kilpailujen sujuvuuden takia:
▪ Suoritustaan tekevän ratsukon lisäksi radalla saa olla kaksi
valmistautuvaa ratsukkoa
▪ Toivomme ratsukoiden lähtevän suoritukseensa mahdollisimman
pian lähtömerkin jälkeen
o Palkintojen jakoihin kutsutaan turvallisuussyistä 6 ensimmäistä
sijoittunutta. Muut sijoittuneet voivat noutaa ruusukkeensa kansliasta.
Palkintojenjako ratsain.
o Luokissa 3b ja 7b ei erillistä palkintojen jakoa. Ruusukkeet jaetaan
portilla.
o Verryttely sijaitsee Ypäjä-hallissa. Verryttelyalueen koko 27m x 75m.
Kulku verryttelyalueelle Ypäjä-hallin sivulta.
• Hevosopisto Horse Show Cup Superfinaalit
o Finaalit ovat sunnuntaina.
o Superfinaalin lähdönvarmistus on tehtävä kansliaan viimeistään
20.4.2019 klo 18 mennessä. Tämän jälkeen ei oteta uusia ratsukoita
ko. luokkiin.
o Cupin tilanteet löytyvät kipasta ja equipe onlinesta.
• Yleistä
o Koirat on pidettävä kytkettyinä
o Siisteys
Hevosen vastuuhenkilö huolehtii hevosten ulosteen keräyksestä
ulkoaluilla. Kilpailualueella on neljä merkittyä jätekeräyspistettä.

Jokainen huolehtii roskat roskikseen niin katsomossa, ravintoloissa,
ulkona, talleissa jne…
• Ravintolapalvelut kilpailupaikalla:
o Opisto-hallin kahvio:
▪ Avoinna kilpailupäivinä klo 8 alkaen kilpailun loppuun saakka.
▪ Tarjolla runsaat, ruokaiset salaatit ja herkulliset täytetyt leivät
unohtamatta maukkaita keittoja.
• Liikennejärjestelyt
o Kilpailupaikalla liikenteenohjaajat. Noudata ohjeita!
• Expo-alue
o Ypäjä-hallin aulassa sijaitsee Expo-alue, joka on avoinna:
▪ Perjantaina klo 10:00 – 21:00
▪ Lauantaina klo 09:00 – 21.00
▪ Sunnuntaina klo 09:00 - kilpailujen loppuun saakka.
o Expo-alueella on myös itsepalvelu kahvio.

