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Kilpailun tiedot
Kilpailukutsu-tiedostot
kutsu 16052010(2).doc
Kilpailukutsun muutoshistoria

Kilpailukutsu

Tervetuloa LoimURan järjestämiin alueellisiin valjakkoajokilpailuihin Loimaalle
Suomenhevoskeskus Loimihakaan 16.5.2010.
OHJELMA
Sunnuntaina 16.5. klo 10 alkaen Suomenhevoskeskus Loimihaassa, os. Uitontie 142, 32200
Loimaa. Ajo-ohjeet www.loimihaka.fi. Koulukoe ajetaan 40 m x 80 m nurmikentällä, kaksiosainen
tarkkuusajokoe (§960) heti koulukokeen jälkeen maneesin takana nurmella/hiekalla. Verryttely
hiekkapohjaisella ratsastuskentällä ja ajoharjoitteluradalla. Huom. mikäli kova tai pitkäaikainen
sade on pehmittänyt nurmikentän ajokelvottomaksi, ajetaan koulukoe ratsastuskentällä, jonka
koko on noin 30 m x 70 m.
LUOKKA I
Seurakilpailuluokka helppo, avoin poni- ja hevosvaljakoille, jotka eivät ole sijoittuneet
aluekilpailuissa, (10+10) koulukoeohjelma nro 4, helppo,
tarkkuus + 35 cm, arv. § 960, esinepalkinnot.

Ilmoittautuneita: 0

Ratsukoita: 0

Luokka 2 Aluekilpailuluokka helppo, avoin kaikille poni- ja hevosvaljakoille (12+12 +2),
koulukoeohjelma poniohjelma nro 2, helppo, tarkkuus + 30 cm, arv. § 960, (60, 40, 30,
24…tai esinepalkinnot)
Ilmoittautuneita 0
Koe A Poniohjelma N:o 2 Helppo 1994
Kentän koko ja laatu: nurmikenttä 40 x 80 m
Koe C
Kentän koko ja laatu: nurmi/hiekka
Luokka 3 Aluekilpailuluokka vaativa, avoin kaikille poni- ja hevosvaljakoille (15+15+2),
kouluohjelma nro 7, vaativa, tarkkuus + 25 cm, arv. § 960,(90, 80, 70, 60… tai
esinepalkinnot). Kilpailunjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden puolittaa jaettavien
rahapalkintojen määrän, mikäli luokkaan osallistuu 10 valjakkoa tai sitä vähemmän.
Ilmoittautuneita 0
Koe A Koulukoeohjelma N:o 7 Vaativa
Kentän koko ja laatu: nurmikenttä 40 x 80 m
Koe C
Kentän koko ja laatu: nurmi/hiekka

Erityismääräykset
1.Ilmoittautumiset viimeistään 9.5. alueluokkaan KIPAn kautta ja seuraluokkaan SRL:n
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valjakkolomakkeella sähköpostitse: loimura@gmail.com tai postitse Suomenhevoskeskus
Loimihaka, Uitontie 142, 32200 Loimaa. Ilmoittautumis- ja lähtömaksut kilpailupaikalla, jälkiilmoittautuminen 2 x ilmoittautumismaksu. Otamme vastaan jälki-ilmoittautumisia 12.5. saakka.
2.Peruuttamattomista ja ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärin tai eläinlääkärintodistusta
peruutetuista lähdöistä pyydämme suorittamaan ilmoittautumismaksut 18.5. mennessä Loimaan
Urheiluratsastajien tilille 523900-20030435, viitteeksi valjakon nimi ja luokka. Tämän jälkeen
lähetetään lasku ajurille maksamattomista ilmoittautumismaksuista ja summaan lisätään 5 €
laskutuslisä.
3.Ajurikokousta ei järjestetä, kilpailijatiedote on luettavissa sivuilla
www.loimihaka.fi/ajankohtaista.
4.Lähtölistat ja tulokset ovat lisäksi luettavissa www.valjakko.net.
5.Hevosten rokotustodistukset on esitettävä kansliassa myös seuraluokan hevosilta.
Seuraluokassa ajurien tulee esittää seuran jäsenkorttinsa, samoin groomien kaikissa luokissa.
Seurajäsenyys vaaditaan siis sekä ajurilta että groomilta.
6.Kilpailukanslia on avoinna klo 8.30 alkaen, puh. 040-5391981.
7.Ratamestarina toimii Olavi Vainikainen, tuomariston puheenjohtajana Kati Honkanen,
päästewardina Pirkko Vainikainen ja turvallisuuspäällikkönä Tiina Läksy.
8.Karsinavaraukset hevosille s-postitse loimihaka@loimihaka.fi. tai puhelimitse 0400-805285
Huom. karsinapaikkoja on rajallisesti. Karsinamaksu on 20 €/yö ja päiväkarsinat 10 €/ pvä.
9.Majoituksia voi varata esim. Loimaan Seurahuone puh. 02-76365100 ja Myllykylän Ratsu- ja
matkailutila puh. 02-7684107. Kilpailupaikalla on muutama sähköpaikka, hinta 10 €, wc ja suihku
tallissa. Kilpailualueella on myös mahdollista telttailla.
10.Kilpailussa noudatetaan valjakkoajon voimassa olevia kilpailusääntöjä sekä
aluekilpailusääntöjä.
11.Kilpailupaikalla toimii hyvä buffetti.
12.Tiedustelut loimihaka@loimihaka.fi ja puh.0400-805285.
13.Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
Maksut
-

Lisätietoja
Yhteyshenkilö
Suomenhevoskeskus Loimihaka
0400 805 285, loimihaka@loimihaka.fi
Uitontie 142, 32200 Loimaa
Järjestäjän nettiosoite
Kilpailukanslian puhelinnumero 040 539 1981
Uitontie 142, 32200 Loimaa
Kilpailupaikan osoite
Kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä KIPA:ssa: 9.5.2010 0:00:00
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