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Tervetuloa tapahtumaamme! Tutustuthan alla oleviin ohjeistuksiin, ennenkuin saavut 
tapahtumapaikalle, jotta voimme taata sinun ja muiden turvallisen osallistumisen, kiitos.

• Joka tilanteessa, niin ratsain kuin maasta käsin, pidetään riittävä etäisyys toisiin ihmisiin 
ja hevosiin. Etäisyyden on hyvä olla vähintään 1-2 metriä.

• Tapahtuma-alueelle ei tulla pienessäkään flunssassa! Maskin käyttö on suositeltavaa, 
samoin hanskojen käyttö. 

• Hevosta pitävälle hanskojen käyttö on pakollista, kypärän käyttö pakollista ratsain, 
suositeltavaa myös maasta käsin. Oriin käsittelijän tulee olla vähintään 16-vuotias 
(nuorempien kohdalla asiasta ilmoitettava etukäteen tapahtuman järjestäjälle ja 
alaikäisen huoltaja on aina vastuussa alaikäisen puolesta). 

• Luokkia voidaan rajata, kilpailua voidaan pidentää/tauottaa ja radankävely voidaan 
porrastaa. Näistä ilmoitetaan erikseen jokaisen tapahtuman yhteydessä.

Jokainen sitoutuu ilmoittautuessaan noudattamaan 
näitä rajoituksia. Mikäli joku rikkoo rajoituksia, 

on kilpailunjärjestäjällä oikeus poistaa 
kilpailija tukijoukkoineen paikalta.

Koronapandemia on vakavasti otettava asia ja 
ohjeistuksen tarkka noudattaminen on 

meidän kaikkien yleinen etu.



• Verryttelyn avustajille käsinepakko. Jokainen on itse velvollinen hankkimaan hanskat. 
Estekilpailuissa avustaja saa tulla verrytelyn keskelle vasta 5 ratsukkoa ennen omaa 
vuoroa hypyttämään omaa avustettavaa. Turvavälit on säilytettävä myös verryttelyssä.

• Palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnot haetaan kanslian yhteydestä/teltasta heti luokan 
päätyttyä. Mahdolliset tuotepalkinnot on pakattu yksittäin ja merkitty selkeästi.

• Arvostelupöytäkirjat lähetetään sähköisesti osallistujille, paperiversiot jää järjestäjälle.

• Puffetissa asioidessa: huolehdi käsihygieniasta (käsidesi) ja käytä aina mahdollisuuksien 
mukaan tasarahaa.

Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa tapahtuman/kilpailun tautitilanteen muuttuessa.

Valitukset ja vastalauseet

KS I §50.3.
Ellei toisin määrätä, vastalause on esitettävä aina ennen kilpailun päättymistä TPJ:lle (tai hänen 
ollessaan estynyt kilpailunjohtajalle tai kilpailukansliaan). Tämä koskee myös tapauksia, joissa 
vastalauseen tekijä ei ole läsnä kilpailupaikalla. Vastalausetta ei käsitellä, ennen kuin kulloinkin 
säädetty vastalausemaksu on suoritettu

KS I §50.4.
Seuraavissa asioissa ei voi tehdä vastalausetta kurinpitolautakunnalle. Vastalause tulee esittää 
kilpailupaikalla kohdan 50.3. mukaisesti ja kussakin tapauksessa erikseen säädetyissä 
aikarajoissa:

a) Vastalauseet, jotka koskevat kilpailijan tai hevosen kelpoisuutta tiettyyn kilpailuun tai luokkaan
ja vastalauseet koskien radan kuntoa. Edellä mainitut vastalauseet on esitettävä viimeistään 30 
minuuttia ennen kyseisen luokan tai kilpailun alkua;

b) Vastalauseet, jotka koskevat estettä, rataa tai radan pituutta rataesteratsastuksessa tai 
valjakkoajon tarkkuuskokeessa. Edellä mainitut vastalauseet on esitettävä ennen kyseisen 
luokan alkua;

c) Vastalauseet, jotka koskevat kenttäratsastuksen maastokokeen rataa tai sen esteitä, 
valjakkoajon kestävyyskokeen rataa tai sen esteitä tai matkaratsastuksen reittiä. Edellä mainitut 
vastalauseet on esitettävä viimeistään 1 tunti ennen luokan alkua;

d) Vastalauseet, jotka koskevat sääntörikkomuksia tai muita kilpailun aikana tapahtuneita asioita 
tai kilpailun tuloksia. Edellä mainitut vastalauseet on esitettävä kirjallisesti viimeistään 30 
minuuttia kyseisen luokan tai kilpailun tulosten julkaisemisesta;

e) Vastalauseet, joissa moititaan minkä tahansa SRL:n säännön soveltamista tai 
täytäntöönpanoa. Edellä mainitut vastalauseet on esitettävä 30 minuutin sisällä siitä, kun 
sääntöä on sovellettu tai se on pantu täytäntöön.


