Näyttelykirje

Suomenhevosten show-näyttely su 18.9.2016 klo 11.00
Tervetuloa Kymijoen Ratsastajat ry:n järjestämään näyttelyyn!
Tässä näyttelykirjeessä on tärkeää tietoa koskien näyttelyä, joten luethan
sen huolella ja tulostat itsellesi mukaan tapahtumapaikalle.
Näyttelypaikan kartta löytyy tämän kirjeen lopusta.
Tärkeitä puhelinnumeroita:
näyttelyn johtaja Jenni Suhonen // 0503272585
kanslia Satu Seppälä // 0504002413
kengittäjä Heidi Alanko // 0503802281
Saapuminen
Kausalan ravilinna sijaitsee Lahden ja Kouvolan välissä, Kausalan taajamassa. Osoite on
Veteraanitie 1, 47400 Kausala. Kartassa näkyy vaaleamman sinisellä kuvattuna ravilinnaan
sisäänajo. Porteista sisääntullessa hevosyhdistelmät jatkavat ravirataa vastapäivään, aina
takasuoralle asti, jossa vinoparkki keula kohti keskustaa. Ulosajo tapahtuu vastapäivään
ravirataa pitkin, jolloin ei tule vastakkaista liikennettä, vaan ajosuunta raviradalla on
yksisuuntainen.
Henkilöautot ajavat raviradan sisäpihalle, rakennuksen läheisyydessä olevalle
parkkialueelle. Ulosajo henkilöautoilla samaa reittiä, kuin sisäänajo.
Jos tulet paikalle hevosautolla tai -rekalla, ilmoitathan siitä etukäteen, kiitos!
Näyttelyn aikataulu
Aloitamme klo 11.00 hevosten arvostelun, joten ensimmäisinä vuorossa olevien on hyvä olla
paikalla riittävän ajoissa verryttelemässä hevosia. Arvosteluvauhti on noin 8-10 hevosta
tunnissa. BIS-kehä aloitetaan noin 13-13.30. Aikatauluun vaikuttaa mm. mahdolliset
poisjäännit.
Näyttelyn kulku
Hevoset arvostellaan yksilöittäin omalla vuorollaan numerojärjestyksessä. Aina luokan
alussa koko luokka tulee yhtäaikaa kehään, jonka jälkeen luokan ensimmäinen saa jäädä
omaan arvosteluvuoroon. Valmistautuva hevonen saa olla näyttelykehän puolella. Luokan
päätteeksi koko luokka tulee kehään yhtäaikaa, jolloin tuomari laittaa osallistujat
paremmuusjärjestykseen ja hevoset palkitaan.
Yksilöarvostelussa hevosesta arvostellaan rakenne ja liikkeet. Näyttelykehässä on kolmio,
jota kuljetaan käynnissä ja ravissa tuomarin ohjeistuksen mukaisesti. Suorituksen jälkeen
hevonen tuodaan yleisön eteen kuuntelemaan arvostelua. Aseta hevonen puomin taakse,
harjaton puoli yleisöä kohti.
Kaikki luokkavoittajat jatkavat päivän päätteeksi best in show-kehään.

Verryttely
Hevosten verryttely tapahtuu sille erikseen varatulla alueella näyttelykehän välittömässä
läheisyydessä. Pelkkä hevosten kävelytys tapahtuu raviradalla/varikkoalueella, joten
vältäthän turhaa seisoskelua verryttelyalueella, kiitos.
Palkinnot
Hevoset palkitaan I (sinivalkoinen), II (sininen) tai III (valkoinen) palkinnolla, jotka ovat
ruusukkeita. Luokkavoittajat palkitaan pokaalilla. Näyttelyn kolme parasta palkitaan Best in
Show-ruusukkeilla, pokaaleilla, tuotepalkinnoilla sekä rahapalkinnoin (50€, 30€, 20€). BISpalkitut: Muista ilmoittaa tilinumerosi kansliaan! Näyttelyssä palkitaan myös paras
juniori ja seniori esittäjä pokaalilla. Kasvattaja- ja sisarusluokka palkitaan pokaalein.
Kiertopalkinnot
Näyttelyssä kiertää kaksi kiertopokaalia. Parhaalle 1-3v orivarsalle Sumiaisen muistopokaali
(lahjoittaja Jaana Hohti) ja parhaalle varsalliselle tammalle Nöppösen muistopokaali
(lahjoittaja Jenni Suhonen). Pokaalin saa vuodeksi haltuunsa ja voittaja kaiverruttaa hevosen
nimen ja vuosiluvun laattaan. Pokaalit palautetaan viimeistään seuraavan vuoden näyttelyyn
uudelleen jaettavaksi.
Hevosille sallitut reitit
Hevosia on sallittua kävelyttää raviradalla – muistathan kuitenkin, että ravirata toimii myös
parkkialueena yhdistelmille, joten olethan tarkkaavainen liikenteen suhteen. Nurmialueille
hevosten kanssa EI OLE lupaa mennä! Hevosten kulku raviradalta näyttelykehälle näkyy
kartassa tummansinisellä nuolella.
Turvallisuussyistä hevosten kanssa ei ole sallittua mennä henkilöautoparkin puolelle eikä
yleisöalueelle.
Suitsitus
Kaikilla hevosilla (poislukien v,2016 syntyneet varsat) tulee olla suitset ja kuolaimet jo
lastaustilanteessa, eli kun hevosta otetaan pois trailerista! Esittäjällä tulee olla kypärä
päässä näyttelykehässä sekä verryttelyssä. 1-vuotiaan ja sitä vanhemman oriin esittäjä tulee
vähintään 16-vuotias.
Rokotukset
Hevosten rokottamista suositellaan. Sairaan hevosen tuominen näyttelypaikalle on kiellettyä.
Jos kotitallilla esiintyy tai epäillään tarttuvaa tautia, ei hevosta tule tällöin viedä pois
kotitallilta, ennen kuin epidemia on hoidettu.
Kanslia
Näyttelypaikalla kanslia sijaitsee oranssivihreässä teltassa, jossa lukee ”Kymijoen
Ratsastajat”. Saavuttuasi näyttelypaikalle, tulethan ilmoittautumaan kansliaan. Luokan
päätyttyä arvostelupöytäkirjan voi noutaa kansliasta. Kanslian puhelinnumero
näyttelypäivänä 0504002413.

Numerolaput
Hevosella tulee olla oikealla puolella numerolappu sen ollessa verryttelyssä tai kehässä.
Numerolappuja voit ostaa kansliasta, hintaan 3€/kpl. Varaathan tasarahan, kiitos!
Kengitys
Mikäli tarvitset kengittäjän palveluja, ota yhteys Heidi Alankoon, p.0503802281.
Puffetti
Hyvinvarusteltu puffetti löytyy oranssivihreästä teltasta.
Vesipiste ja wc
Hevosille voi ottaa vettä ravilinnan rakennuksen päädyssä olevasta vesipisteestä. Vessat
löytyy ravilinnan aulasta, käynti sisäpihalta henkilöautoparkin puolelta.
Yleisöalue
Karttaan on punaisella merkitty katsomo, jonne kulku henkilöautoparkista ravilinnan
etupuolelta.
Vakuutukset
Hevosia, esittäjiä ja yleisöä ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. Jokainen huolehtii itse
omasta vakuutusturvastaan ja hevosensa aiheuttamista vahingoista.

Tervetuloa näyttelyyn !

