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Tervetuloa Ypäjän valjakkoajokilpailuun
27.-28.4.2018

Myöhäisen kevään vuoksi maratonestealueet eivät ehdi kuivumaan turvallisiksi, tämän sekä
pienen osallistujamäärän johdosta olemme päättäneet muuttaa kilpailun kaksipäiväiseksi.
Koulukoe ajetaan suunnitellusti perjantaina 27.4, juhlakentällä, mutta lauantain 28.4.
ohjelma muuttuu edempänä esitetyllä tavalla.
Tarkkuuskoe ajetaan kutsun mukaisesti itsenäisenä suorituksena juhlakentällä samoilla vaunuilla
kuin koulukoe. Pukeutuminen tarkkuuskokeessa: maratontyyppinen pukeutuminen riittää, kunhan
ajurilla ja avustajalla on vähintään pusakkatyyppinen takki, sadesäällä voi olla sadetakki, ajurilla
ajoesiliina.
Sitä vastoin kestävyyskoe muuttuu: Kestävyyskokeen A-osuuden tilalla on tarkkuuskoe
verryttelyineen ja sen jälkeen seuraa tauko, jonka aikana juhlavaunuilla ajavat valjakot vaihtavat
juhlavaunut maratonvaunuihin. Vaunujen vaihto tapahtuu Derby-kentän päässä olevalla
hiekkakentällä (taukoalue) - tuo maratonvaunusi valmiiksi ajoissa ennen kilpailun alkua lauantaina.
Eläinlääkärin tarkastettua hevoset tarkkuuskokeen jälkeen valjakot jatkavat suoraan B-osuudelle,
jossa on 3 estettä.
Kestävyyskokeen B-osuudella on esteitä kutsusta poiketen seuraavasti: Luokat Helppo B ja C
kolme (3) estettä, Helppo A neljä (4) estettä, Vaativa B ja A viisi (5) estettä ja Vaikeat luokat kuusi
(6) estettä.
Helppo A, Vaativat ja Vaikeat luokat ajavat yhden tai useamman esteen kahteen kertaan.
Mikäli olet ilmoittanut ajavasi vain koulukokeen, mutta haluatkin nyt aikataulu/ohjelmamuutoksen
takia ajaa koko kilpailun tai lauantaina pelkän tarkkuuden, ilmoita siitä pikimmiten lauantai
21.4.2018 iltaan mennessä kilpailun järjestäjälle.
Pahoittelut, jos tämä uusi aikataulu aiheuttaa jollekin kilpailijalle harmia, mutta pyrkimys tätä
muutosta tehdessä on taata turvalliset kilpailut kaikille. Samalla kerrottakoon, että nämä ns.
vappukisat ovat nyt viimeiset Ypäjällä – valjakkokisoja järjestetään Ypäjällä kyllä jatkossakin, mutta
ajankohta tulee muuttumaan myöhempään ajankohtaan kesällä tai alkusyksyllä.
OHJELMA

Perjantai 27.4.
Koulukoe ajetaan juhlakentällä klo 9.00-15.00, verryttely viereisellä keskikentällä. Tarkkuusrata on
käveltävissä juhlakentällä klo 18 alkaen. Kestävyyskokeen ohjeistus tapahtuu kanslian edessä
klo 17, jossa ratamestari kertoo kilpailun kulun ja vastaa tarvittaessa kysymyksiin, mutta
varsinaista radannäyttöä ei ole.
Lauantai 28.4.
Kilpailut alkavat klo 9. Tarkkuuskoe ajetaan juhlakentällä lähtöjärjestyksessä. Kestävyyskoe
hevosurheilualueella, jossa on 3 estealuetta.
Koulukokeen palkintojenjako tapahtuu illanvietossa Ravintola Ratsumestarissa perjantai-iltana.
Tarkkuuskokeen, kestävyyskokeen ja kokonaiskilpailun palkintojenjako tapahtuu lauantaina tulosten
selvittyä sadesäällä Ajomestarissa tai hyvällä säällä Ajomestarin edessä.
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KILPAILUKANSLIA
Kilpailukanslia sijaitsee hevosurheilualueella Ajomestarin päädyssä. Se on auki torstaina 26.4. klo 18-20 ja
aukeaa pe ja la 1h ennen ensimmäisen luokan alkua ja suljetaan pe n. ½ h viimeisen luokan päättymisen
jälkeen ja la kilpailujen päätyttyä.
Puh: 040-356 39 83 (numero toiminnassa vain kilpailujen ajan)
Kilpailuun osallistuvien ponien ja hevosten tulee olla rokotettu SRL:n sääntöjen mukaisesti.
Kansliasta saa tarkkuusradan- ja estepiirrokset.
ILLANVIETON liput tulee lunastaa kansliasta perjantaihin klo 17 mennessä. Illalliskortin hinta on 25 €
HEVOSTARKASTUS
Valjakkotarkastus helpoissa luokissa, n.½ tuntia ennen omaa koulukoetta 27.4. raviradalla katsomon
edessä.
Eläinlääkärin suorittama hevostarkastus on 28.4. B kokeen taukopaikalla sekä B kokeen maaliin tulon
jälkeen.
PARKKIPAIKAT
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Hevosautot parkkeerataan niille osoitetuille paikoille
Jollet ole varannut sähköpaikkaa autollesi, ethän pysäköi autoasi sähkötolpalliselle paikalle.
Lauantaina kestävyyskokeen aikana ja sunnuntaina kenttäratsastuskilpailun takia pysäköinti
hevosurheilualueella on kielletty.
MAJOITUS, KARSINA- JA SÄHKÖPAIKAT

•
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Majoitus-, karsina-, ja sähköpaikkavaraukset; https://varaamo.hevosopisto.fi
Majoituksiin liittyvät tiedustelut; reception@hevosopisto.fi
RAVINTOLAT
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Ravintola Ratsumestari avoinna: pe - la: 7:00 - 22:00
Illanvietto Ravintola Ratsumestarissa alkaa pe klo 20:00
Ajomestari hevosurheilualueella palvelee kilpailupäivien aikana
Oppilasruokala palvelee pe: klo 7:00 – 17:00, la 7:00 – 13:00
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