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Kilpailun tiedot
Kilpailukutsun muutoshistoria

Kilpailukutsu

Tervetuloa LoimURa:n järjestämiin kansallisiin ja alueellisiin valjakkoajokilpailuihin Loimaalle
Suomenhevoskeskus Loimihakaan 19. - 21.8. 2011
OHJELMA
Kilpailussa on kolme osakoetta, joista perjantaina 19.8. ajetaan koulukoe, lauantaina 20.8.
kestävyyskoe ja sunnuntaina 21.8. tarkkuuskoe. Kaikkina päivinä kilpailut alkavat klo 10.
Perinteinen ajuri-illallinen vietetään lauantai-iltana. Sunnuntaina tarkkuuskokeen jälkeen
suoritetaan tarkkuuden ja kokonaiskilpailujen palkintojenjako koulukentällä, jonne palkittavien
valjakoiden tulee saapua ajaen.

Ilmoittautuneita : 0

Ratsukoita: 0

Aluekilpailuluokka, helppo, avoin poni- ja poniparivaljakoille, koulukoeohjelma
Luokka 1
Alueluokka poniohjelma nro 2, helppo, tarkkuuskoe + 35 cm, arv. § 960, (12+12+2), (60, 40,
30, 24…tai esinepalkinnot.) Luokka on samalla Lounais-Suomen
aluemestaruusluokka ponivaljakoille sekä shetlanninponien mestatuusluokka
Jokainen alueluokan juniorikuski, joka on suorittanut koko kilpailun hyväksyttävästi,
palkitaan JUNNUKUSKI kunniapalkinnolla.
Ilmoittautuneita 0
Koe A Poniohjelma N:o 2 Helppo 1994
Kentän koko ja laatu: .
Koe B
Esteiden lkm:
Pohja ja laatu: .
Vesieste: Ei
Koe C
Kentän koko ja laatu: .
Aluekilpailuluokka, helppo, avoin hevos- ja hevosparivaljakoille, koulukoeohjelma
Luokka 2
Alueluokka helppo nro 4, helppo, tarkkuuskoe + 35 cm, arv. § 960, (12+12+2), (60, 40, 30,
24…tai esinepalkinnot.) Luokka on samalla Lounais-Suomen aluemestaruusluokka
hevosvaljakoille
Jokainen alueluokan juniorikuski, joka on suorittanut koko kilpailun hyväksyttävästi,
palkitaan JUNNUKUSKI kunniapalkinnolla.
Ilmoittautuneita 0
Koe A Koulukoeohjelma N:o 4 Helppo 1999
Kentän koko ja laatu: .
Koe B
Esteiden lkm:
Pohja ja laatu: .
Vesieste: Ei
Koe C
Kentän koko ja laatu: .
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Kansallinen, helppo, avoin poni- ja hevosvaljakoille sekä parivaljakoille.
Kouluohjelma nro 6 helppo, tarkkuuskoe +30 cm, arv. §960, (20+20+2),
(120, 100, 90, 80, …)
Ilmoittautuneita 0
Koe A Koulukoeohjelma N:o 6 Helppo 1999
Kentän koko ja laatu: .
Koe B
Esteiden lkm:
Pohja ja laatu: .
Vesieste: Ei

Luokka 4

Koe C
Kentän koko ja laatu: .
Kansallinen, vaativa, avoin poni- ja poniparivaljakoille, koulukoeohjelma nro 7,
vaativa(ruotsalainen 3A), tarkkuuskoe +25 cm, arv. §960, (20+20+2),
(120, 100, 90, 80, …)
Ilmoittautuneita 0
Koe A Koulukoeohjelma N:o 7 Vaativa
Kentän koko ja laatu: .
Koe B
Esteiden lkm:
Pohja ja laatu: .
Vesieste: Ei

Luokka 5

Koe C
Kentän koko ja laatu: .
Kansallinen, vaativa, avoin hevos- ja hevosparivaljakoille, koulukoeohjelma nro 7,
vaativa (ruotsalainen 3A), tarkkuuskoe +25 cm, arv. §960, (20+20+2),
(120, 100, 90, 80…)
Ilmoittautuneita 0
Koe A Koulukoeohjelma N:o 7 Vaativa
Kentän koko ja laatu: .
Koe B
Esteiden lkm:
Pohja ja laatu: .
Vesieste: Ei
Koe C
Kentän koko ja laatu: .

Erityismääräykset
1.Ilmoittautumiset KIPA:n kautta viimeistään sunnuntaina 14.8. Ilmoita myös ponisi koko ja
vaunujen leveys! Ilmoittautumis- ja lähtömaksut kilpailupaikalla, jälki-ilmoittautuminen 2 x
ilmoittautumismaksu. Otamme vastaan jälki-ilmoittautumisia 17.8. saakka. Eläinlääkärimaksu 10
€/ hevonen. Peruuttamattomista ja ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärin tai
eläinlääkärintodistusta peruutetuista lähdöistä pyydämme suorittamaan ilmoittautumismaksut
22.8. mennessä Loimaan Urheiluratsastajien tilille 523900-20030435, viitteeksi valjakon nimi ja
luokka. Tämän jälkeen lähetetään lasku ajurille maksamattomista ilmoittautumismaksuista ja
summaan lisätään 5 € laskutuslisä.
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2.Ajurikokousta ei järjestetä, kilpailijatiedote, ajo-ohjeet, lähtölistat ja tulokset ovat luettavissa
valjakkonetistä ja/tai Loimihaan sivuilta www.loimihaka.fi/ajankohtaista
3.Eläinlääkärin suorittama hevostarkastus on lauantaina klo 8.30 alkaen sekä kestävyyskokeen
E-osuuden 10 minuutin tauolla. Koe A (koulu) nurmikentällä. Kentän koko on 40 m x 80 m. Koe
C (tarkkuus), arvostelu §960, kaksiosainen kilpailu (I-osa virhepistearvostelu, II-osa
aika-arvostelu) ajetaan sunnuntaina nurmi/hiekkapohjaisella kentällä. Maratonradan näyttö on
perjantaina iltapäivällä erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Esteitä on 5-6 kpl, hiekka- ja
nurmipohjaisia. Koe B (kestävyyskoe) ajetaan Loimihaan tallialueella ja läheisillä kyläteillä.
4.Luokissa I-II vaaditaan ajurilta aluekilpailulupa ja luokissa III-V kansallinen kilpailulupa.
Kaikissa luokissa groomilla on oltava seurajäsenyys. Hevosen vuosimaksun tulee näkyä
KIPA:ssa voidakseen ilmoittautua. Hevosella tulee olla mukana kilpailupaikalla tunnistepaperit tai
niiden kopiot (hevospassi tai EU-passi). Poneilta vaaditaan voimassa oleva mittaustodistus
kansallisessa luokassa.
5.Rokotustodistus vaaditaan kaikilta hevosilta.
6.Kilpailuissa noudatetaan valjakkoajon voimassaolevia sääntöjä ja aluekilpailusääntöjä.
7.Kilpailukanslia on avoinna perjantaina klo 9 alkaen ja la-su kilpailujen ajan
buffettirakennuksessa, puh. 0400-321790, Martina Jaakkola.
8.Ratamestarina toimii Juha Vilenius, tuomariston puheenjohtajana Olavi Vainikainen,
kilpailunjohtajana Hannu Kalalahti, päästewardina Maarit Lähteenmäki ja turvallisuuspäällikkönä
Tiina Läksy.
9.Karsinavaraukset hevosille KIPA:n kautta. Karsinapaikat ovat väliaikaiskarsinoissa ja pieni osa
tallissa. Karsinoissa on turvekuivitus. Karsinamaksu on koko kilpailun ajalta to-su 60 €.
Karsinavaraukset vahvistetaan ilmoittautumisen yhteydessä maksamalla koko maksu LoimURa:n
tilille 523900-20030435 Peruuttamattomista karsinapaikoista peritään täysi maksu.
10.Majoitusta mm. Loimaan Seurahuoneella puh. 02-76365100 tai Roineen metsästysmajalla (n.
10 min ajomatka), p. 050-3721172/Outi Perho. Kilpailupaikalla on mahdollista telttailla, wc ja
suihku tallissa ovat kilpailupaikalla majoittuvien käytettävissä.
11.Tallialueelta on varattavissa sähköpaikkoja, hinta 20 € (to-su). Sähkö- ja karsinapaikkoja
koskevat tiedustelut tallin numerosta 0400-805285
12.Jos luokkaan ei osallistu vähintään kolmea valjakkoa, se yhdistetään tasoituksin.
13.Illanvietto on lauantaina klo 20.00. Illalliskortin hinta on 17 €. Alustavat lmoittautumiset
illanviettoon KIPA:an ilmoittautumisen yhteydessä.
14.Kilpailupaikalla toimii hyvä buffetti.
15.Tiedustelut loimihaka@loimihaka.fi ja puh. 0400-805285
16.Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
Maksut
Pakolliset (€)
Eläinlääkäri/päivä
/hevonen
Luokkakohtaiset (€)
SRL-maksu

10,00

2,00

(vain kansalliset ja aluekisat)

Valinnaiset (€)
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Tallipaikka vkl
Sähköpaikka vkl
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60,00
20,00

Lisätietoja
Yhteyshenkilö
Leena Kalalahti
loimihaka@loimihaka.fi, 0400-805285
Uitontie 142, 32200 Loimaa
Järjestäjän nettiosoite
Kilpailukanslian puhelinnumero 0400-321790
Suomehevoskeskus Loimihaka, Uitontie 142, 32200 Loimaa
Kilpailupaikan osoite
Kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä KIPA:ssa: 14.8.2011 0:00:00
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