
Hyvä näyttelyyn osallistuja

Tervetuloa suomenhevosten 
show-näyttelyyn Kausalaan!

ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ei lähdönvarmistuksia paikan päällä. Mahdolliset peruutukset tekstiviestillä yllä olevaan numeroon.
Muistathan ottaa hevoselle oman numerolapun (kilpailunumero), joka kiinnitetään suitsien
oikealle puolelle, jotta se näkyy paremmin tuomariin päin. 

NÄYTTELYN KULKU

Hevoset  arvostellaan numerojärjestyksessä.  Yksilöarvostelussa hevosesta  arvostellaan rakenne ja
liikkeet.  Näyttelykehässä  on  kolmio,  jota  kuljetaan  käynnissä  ja  ravissa  tuomarin  ohjeistuksen
mukaisesti. Ohjeellinen arviointinopeus on noin 7 hevosta tunnissa. Kun kaikki luokan hevoset on
arvosteltu, ne saapuvat kehään yhtä aikaa, jolloin tuomari laittaa hevoset paremmuusjärjestykseen.
Luokkavoittajat tulevat päivän päätteeksi Best in Show-kehään, jossa palkitaan BIS-kolmikko sekä
parhaat esittäjät. Huomioithan, että mahdolliset poisjäännit nopeuttavat arvostelua.

PALKINNOT

Jokainen hevonen palkitaan ruusukkeella,  lisäksi  palkitaan luokkavoittajat  sekä paras  juniori-  ja
senioriesittäjä. BIS-kolmikolle rahapalkinnot 50€, 30€ ja 20€ (täytettävä lomake tilitietoja varten).
Arvostelupöytäkirjan  ja  mahdolliset  palkinnot  voi  noutaa  puffasta  oman  luokan  päättymisen
jälkeen.

Kiertopokaalit:
•Paras ori, lahjoittaja: Kouvolan Ratsastajat
•Paras ruuna, lahj. Black Equus, Laura Reponen
•Paras tamma, lahj. Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry
•Paras veteraani, lahj. Menohepo, Heidi Alanko
•Paras 1-3v tamma, lahj. HS-talli, Hanna Skippari
•Paras 1-3v ori/ruuna, Sumiaisen muistopokaali, lahj. Jaana Hohti
•Paras varsallinen tamma, Nöppösen muistopokaali, lahj. Jenni Suhonen/Team Qxo
•Paras maitovarsa, lahj. Lammin tila, Viivi Honkimaa

Näyttelypaikan osoite on Niinimäentie 431, 47400 Kausala 
Paikalle on opasteet Niinimäentieltä (12-tien 

eteläpuolella kulkeva tie)
HUOMIOI AJO-OHJE LIITTEISSÄ!

Näyttelyä koskevat tiedustelut Jenni Suhonen p.0503272585



HUOMIOITA HEVOSEN ESITTÄMISEEN 
 
Maitovarsat ja 1-vuotiaat varsat: Voidaan esittää riimulla. 2 vuoden ikäisestä eteenpäin hevosen 
tulee olla suitsittuina. Varsoja esitettäessä voi mukana olla apulainen. Oriit saa esittää vain yli 16-
vuotias henkilö. Suosittelemme, että esittäjä varaa hyvät jalkineet, joilla voi juosta sekä hillityn ja 
asiallisen esittämisasun. Kypärän käyttö on pakollista kaikilla esittäjillä.  

HEVOSAUTOT/YLEISÖ 

KATSOTHAN AJO-OHJEEN TARKKAAN, AJA LOPPUMATKA HITAASTI, KIITOS! 
Hevosten  kuljetusyhdistelmät  tulee  pysäköidä  liikenteen  ohjauksesta  vastaavien  henkilöiden
ohjeistuksen  mukaisesti  kentän  ja  katosten  väliin,  ajathan  riittävän  lähelle  edellistä
yhdistelmää, jotta ei jää liian isoja välejä, kiitos! Huomioithan, että kentän pitkän sivun ja
metsän puoleinen alue on tarkoitettu henkilöautoille. Siivoathan hevosesi lannat pois alueelta,
kottikärryt löydät parkkipaikalta.

TAPAHTUMA-ALUE

Maneesissa sijaitsee näyttelykehä ja verryttelyalue. Puffetti sijaitsee maneesin päädyssä  (HUOM.
Puffassa käy kortti ja käteinen), wc tallissa (ei turhaa kulkua talliin, kiitos). Yleisön toivotaan
pysyvän maneesin päädyssä katsomoalueella, oviaukon kohta pidetään turvallisuussyistä vapaana
hevosten kulkua varten.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty koko tapahtuma-alueella.

Muistathan, että ennen näyttelyä klo 10-11 on maksuton luento hevosen rakenteesta
ja näyttelyssä esittämisestä! Luennon pitää tuomari Maisa Paakkinen. 

Menestystä kaikille näyttelyyn !

Yhteistyössä:


