
Kilpailijatiedote
Keurusseudun Ratsastajat ry

Esteratsastuksen seurakilpailut 
Ratsastuskoulu Ponilaaksossa 
10.10.2021 klo 12.00

Aikataulu

Luokka Arvioitu alkamisaika

Luokka I Ristikko/puomi 12:00
Luokka II 50cm, minimestaruus 12:50
Luokka III 70cm, juniorimestaruus 13:55
Luokka IV 80cm, seniorimestaruus 14:40
Luokka V 90cm 15:15

Rataantutustuminen jalan ennen jokaisen luokan alkua.

Yhteystiedot

Kilpailupaikan osoite: Hoskarintie 24, 42560 Keuruu
N 62.210674
W 24.785387

Kilpailunjohtajan puh. 045 1264565
Kilpailukanslia puh. 045 6520692 

Ajo-ohjeet ja pysäköinti

Hevoskuljetukset: Valtatieltä 23 tai kantatieltä 58 käännytään Kalettomantielle 6045. 
Kalettomantieltä voidaan ajaa joko Hoskarintien tai Heikkiläntien kautta tallille
Hevoskuljetukset pysäköidään tallin pihaan parkkihenkilön ohjauksen mukaan.

Henkilöautot: Valtatieltä 23 tai kantatieltä 58 käännytään Kalettomantielle 6045. 
Kalettomantieltä käännytään Heikkiläntielle ja ajetaan tallin risteykseen asti. 
Henkilöautoparkki sijaitsee Heikkiläntien varressa. Kulku Heikkiläntien kautta. 
Henkilöautoliikennettä ei tallialueen läpi!  



Aluekartta

Kilpailupaikka

Kilpailupaikkana on Ratsastuskoulu Ponilaakson hiekkapohjainen maneesi 23m x 50m ja 
verryttelyalueena hiekkapohjainen ulkokenttä maneesin välittömässä läheisyydessä. 
Verryttelyalueella saa olla yhtäaikaa max. 6 ratsukkoa. Verryttely tapahtuu non-stoppina, pidä 
huolta aikataulusta! Verryttelyalueen päätyyn on rajattu käsihevosalue. Suoritukseensa 
valmistautuva ratsukko odottaa vuoroaan radalla. 
Ratsukot siirtyvät maneesiin maneesin takapuolen ovesta aluekartan mukaisesti. Kulku takaovelle 
tapahtuu maneesin oikeaa sivua seuraten. 

Ratsukolla on mahdollisuus luokissa 2 – 5 ottaa yksi hyppy-yritys ennalta määrätylle esteelle ennen 
suoritustaan. 

Lähdönvarmistukset, poisjäännit

Ei erillisiä lähdönvarmistuksia. Huom! Harjoituskilpailuluokan maksut maksetaan hyvissä ajoin 
ennen omaa starttia. Maksut voi maksaa kisapaikan kansliaan käteisellä tai mobilepaylla tai seuran 
tilille: FI48 4762 1020 0405 21. Tilille maksettaessa tulee maksusta lähettää kuitti WhatsApp-
viestillä numeroon: 044 2726914 

Ilmoittautumisajan jälkeen peruutukset on tehtävä viimeistään 10.10.2021 klo 12 mennessä 
puhelimitse numeroon 045 126 4565, jolloin peruvat maksavat ilmoittautumismaksun 10.10.2021 



mennessä seuran tilille FI48 4762 1020 0405 21. Tämän jälkeen laskusta perimme 5 euron 
laskutuslisän. Peruuttamattomista lähdöistä peritään kilpailumaksut sääntöjen mukaisesti.  

Palkintojenjako

Palkinnot jaetaan heti luokan päättymisen jälkeen maneesissa. Palkintojenjakoon kutsutaan kaikki 
sijoittuneet ratsukot.
Seuramestaruuspalkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ratsukolle/ mestaruusluokka.
Huom! Harjoituskilpailuluokassa ei ole erillistä palkintojenjakoa, vaan ratsukot saavat palkinnon 
heti suorituksensa jälkeen.

Kilpailukanslia, tulospalvelu

Kilpailukanslia ja tulospalvelu sijaitsevat maneesin tienpuoleisessa päädyssä.
Kanslia aukeaa tunti ennen kilpailun alkua ja sulkeutuu noin puolituntia kilpailun päättymisen 
jälkeen.
Kanslian puh. 045 6520692 
Tulospalvelun puh. 045 1264565

Rokotukset

Kaudesta 2021 alkaen myös seurakilpailuissa vaaditaan hevoselta ajantasaiset 
hevosinfluenssarokotukset. Lähtölistojen yhteydessä julkaistaan lista hevosista, joiden 
rokotustodistukset tarkistetaan. Järjestelmä myös arpoo satunnaisotannalla listalle hevosia, joiden 
rokotukset ovat Kipassa merkittyinä ajantasaisiksi. Myös näiden hevosten rokotustodistukset tulee 
esittää.

Rokotustodistukset skannataan tai valokuvataan ja toimitetaan sähköpostitse: kesera@kesera.fi 
hyvissä ajoin, viimeistään la 9.10.2021 klo 21.00 mennessä. Tiedostossa tulee näkyä sekä nimilehti 
(hevosen perustiedot) että hevosen koko rokotushistoria siten, että rokotusten sääntöjenmukaisuus 
on tarkistettavissa. Otsikoithan sähköpostisi ”Rokotukset/hevosen nimi”  

Muuta huomioitavaa

• Kilpailupaikalla on kioski, joka sijaitsee maneesin tien puoleisessa päädyssä. 
Maksuvälineinä käy käteinen sekä Mobilepay. Kioskista löytyy mm. makeita ja suolaisia 
leivonnaisia, kahvia, teetä ja mehua. 

• Suosittelemme ottamaan hevoselle omat vedet mukaan
• WC ja käsienpesu mahdollisuus sijaitsee tallissa.

Koronavirustilanne

Kaikkien kilpailupaikalle tulevien tulee täyttää sähköinen henkilötietolomake jotta mahdollisessa 
Koronavirustartuntatilanteessa pystytään jäljittämään THL:n vaatimusten mukaisesti kaikki 
altistuneet. Tietoja säilytetään 30 päivää. Linkki lomakkeeseen löytyy myös Equipe onlinesta. 
Tarvittaessa lomakkeen voi täyttää myös kansliassa. 

mailto:kesera@kesera.fi
https://forms.gle/NApQfPc1qGiikesz9


Suosittelemme kasvomaskin käyttöä, erityisesti tilanteissa joissa on vaikea säilyttää etäisyyksiä 
muihin. Noudata hyvää yskimis- ja käsihygieniaa. Tulethan paikalle vain terveenä. Paikalla on 
tarjolla käsidesiä.

Tervetuloa kisoihin Keuruulle Ponilaaksoon!


