
    Urjala  16.9.2010  
HYVÄ KILPAILIJA!   
 
Tervetuloa 18. – 19.9.2010 Urjalan Hevosurheilijoid en järjestämiin 
aluevaljakkoajokilpailuihin, joissa kilpaillaan myö s valjakkoajon Hämeen 
aluemestaruusmitaleista. 
 
KILPAILUPAIKKA 
Kilpailut järjestetään Hessi-tallin ympäristössä Urjalankylässä. 
 
 
Koulukoe ajetaan lauantaina hiekkapohjaisella kentällä (42* 104 m) eli uudella kentällä. 
Verryttelyalueena toimii viereinen hiekkapohjainen harjoituskenttä (n. 40 * 80 m) eli vanha kenttä. 
Verryttelyalueena voi käyttää myös tallin ympäristössä kulkevia hiekkateitä.  
Radannäyttö lauantaina klo 10.30 sekä lauantaina 13 .15 Kokoontuminen maneesin kulmalla  
(OMILLA AUTOILLA).  
 
Lauantain kestävyyskoe ajetaan suurimmaksi osaksi Urjalankylän hiekkapohjaisilla teillä.  
 
Tarkkuuskoe ajetaan sunnuntaina uudella kentällä. Verryttelyalueena toimii viereinen vanha kenttä, ja 
myös tallin ympäristön hiekkateillä voi verrytellä. 
Kaikkissa luokkissa ajetaan tarkkuudessa uusinta §958. 
 
 
 
KILPAILUKANSLIA 
Kilpailukanslia sijaitsee sinivalkoisessa buffateltassa. Kanslia  on avoinna perjantaina 17.9.  klo 18 – 21,  
la 18.9 ja su 19.9 kanslia avataan klo 8.30 ja suljetaan noin tunti kilpailun päättymisen jälkeen. Olethan 
muistanut täyttää esitietolomakkeen kuuluttajalle!  
 
Seuraluokan (3)  kilpailijoiden tulee esittää kansliassa 

• SRLn jäsenkortti 
• ponin/hevosen rokotustodistus 

 
Alueluokkien (1, 2 ja4 ) kilpailijoiden tulee esittää kansliassa  

• ponin /hevosen rokotustodistus  
 
Kaikissa luokissa groomin tulee vakuutusturvan takia olla SRL:n alaisen ratsastusseuran jäsen ja 
esittää kilpailukansliassa jäsenkortti tai jäsenmaksukuitti. Groomin tulee olla 14 vuotta täyttänyt.  

 
BUFFETTI 
Perinteisen monipuolinen buffetti letuista lihapiirakkaan. Avoinna jo perjantaina 18-21 ja muina 
päivinä klo 8.30 alkaen. 
 
 
LÄHTÖAJAT  
Lähtöajat päivitetään Hessi-tallin kotisivuille osoitteeseen www.hessitalli.fi sekä UrHu sivuille 
www.urhu.net. 
 
HEVOSTEN TARKASTUS 
Kestävyyskokeen eläinlääkärintarkastus suoritetaan D ja E osuuksien välisellä tauolla.  
Sunnuntaina tullessasi tarkkuuskokeen verryttelyyn ilmoittaudu stewardille hevostarkastusta varten. 
Valmistaudu esittämään volttikahdeksikko ajaen. 
 
PALKINNOT 
Lauantain osakokeiden palkinnot jaetaan illanvieton yhteydessä. Yhteinen NYYTTÄRI-illanvietto 
järjestetään klo 20.30 alkaen maneesissa tai sään s alliessa ulkona . Tarkkuusosakokeen 
ja kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan sunnuntaina välittömästi kilpailun jälkeen.   
 
 



MAJOITUS  
Karsinapaikat ovat Hessi-tallin kiinteissä talleissa sekä varapaikkoina Hessi-tallin konekatokseen 
rakennetuissa siirtokarsinoissa. Karsina- ja majoitusmaksut maksetaan Hessi-tarvikkeeseen, joka 
sijaitsee punaisessa ladossa kentän laidalla. 
 
Hevosautot tullaan sijoittamaan maneesin ympäristöön. Olethan muistanut varata ja maksaa 
mahdollisen sähköpaikan.  
Perjantaina saapuvat voivat ajaa vanhalle ulkokentälle purkamaan. Lauantaina hevosten purku 
maneesin ympäristössä. Vaunuja voi säilyttää maneesissa. 
 
Tilojemme vesi on rautapitoista. Mikäli haluat itsellesi kirkkaampaa juomavettä, varaa sitä mukaasi 
kotoa. Toivomme myös säästeliäisyyttä veden käytössä kilpailupaikalla, jotta kaivon vesi riittää. 
Hevosten letkutus on kielletty. 
 
 
Menestystä kilpailuun !! 
 
Joitakin yhteystietoja  
Päätuomari   Lauri Lehtiö   040-8499 200 
Koulutuomarit Marita Törnroth 
  Ewa Munsterhjelm 
   

Ratamestari   Juha Vilenius 
Kilpailukanslia  Sonja Kankaanpää 
Steward  Olavi Vainikainen  040-5017 192  
Tulospalvelu  Pirkko Vainikainen 
Majoitus/talli   
Hessi-tallin päivystäjä (Sonja Kankaanpää)  050-4658 037 
Tiedottaja  Heidi Sinda   040-5861 937 
 
Ajo-ohje:   9-tieltä (Turku-Tampere) ajat Punkalaitumelle päin (tie 230) 3,5 km 
käännyt vasemmalle Hessi-talli ja Kyläsuontien viitta, josta 300 m maneesin pihaan. 
 
Huom! 
 
Koulukokeet alkavat jo klo 9 ja maraton klo 15.30!!!! 
 
Muistathan täyttää kuulutuskaavakkeen! 
 
Tervetuloa Urjalaan! 
 
P.S. Olethan huomannut valjakko. netissä etukäteismateriaalin 

• reittiseloste 
• matkat ja ajat 
• estepohjat 

 
Tallilistat löytyvät kuten kouluaikatulut www.hessitalli.fi 
 
Urjalassa vielä tänä vuonna 
17.10 ja 7.11. tarkkuuskisat joida edeltää nuorten hevosten harjoitukset, myös ohjasajoluokat 


