
 

 

ESTEKILPAILUT 30.03.2019          
 

KILPAILIJATIEDOTE JA AIKATAULUT:  
AJO-OHJE: 

Kilpailupaikan osoite on Billnäsin Puistotie 16, Billnäs, Raasepori (hevoskuljetusten sisäänajo Puistotien ja 
Vasarasepäntien risteyksestä). Liitteenä aluekartta. (Huom! Google Mapsiin kannattaa laittaa Billnäsin 
Puistotie 99) 

PYSÄKÖINTI: 

Hevoskuljetusten sisäänajo Billnäsin Puistotien ja Vasarasepäntien risteyksestä. Pysäköinti ”autotalli” 
rakennuksen ympäristöön. Hevosautoja pysäköitäessä ei saa jättää liian suuria välejä seuraaviin 
hevosautoihin. Yleisöpysäköinti Billnäsin Puistotien/Vasarasepäntien varrelle.  

KILPAILUPAIKKA: 

Kilpailut ratsastetaan maneesissa (20x44m) jossa saa olla suorittavan lisäksi yksi valmistautuva ratsukko. 
Verryttely maneesissa ryhmissä tai sään salliessa ulkokentällä. Kilpailut voidaan sään salliessa ratsastaa 
ulkokentällä (30x70m), jolloin verryttely maneesissa. 

PUFFA JA WC: 

Puffa sijaitsee maneesissa, ulkohuussi tallin päädyssä. 

KANSLIA JA SIELLÄ ASIOINTI: 

Kilpailukanslia sijaitsee maneesissa. Kanslia avataan klo. 09.00. Kanslian puh. 044-2415250. 

Lähtöön ilmoittautuminen (=kilpailumaksujen maksaminen) on tehtävä viimeistään 30 min ennen luokan 
arvioitua alkamisaikaa kilpailukansliaan. Ratsastajat jotka eivät ole ilmoittautuneet 1-tason luokkiin Kipan 
kautta, tulee olla jonkun ratsastusseuran jäsen tai hänellä tulee olla Green Card.  

Peruutukset viimeistään 29.3 klo. 10.00 mennessä, brkilpailut@gmail.com, jolloin lähtömaksu palautetaan. 
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista sekä peruuttamattomista lähdöistä peritään ilmoittautumis- ja 
lähtömaksut sääntöjen mukaan. 

Kilpailupäivänä peruutukset suoraan kansliaan puhelimitse, numero yllä. 

Billnäsin Ratsastajien jäsenet jotka ovat kilpailussa toimihenkilönä saavat toimihenkilöalennuksen, luokat 
1-2: 5€/lähtö sekä luokat 3-5: 10€/lähtö. 

Billnäs HIHS cup, luokat 3 ja 4, säännöt löytyy kotisivuiltamme: www.billnasratsastus.fi . Muista ilmoittaa 
etukäteen millä hevosella keräät pisteitä jos osallistut samaan luokkaan usealla hevosella! Ilmoita joko 
KIPA:ssa lisätietojen alla tai ennen luokan alkua suoraan kansliaan. 

 

 



 

 

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN: 

Jälki-ilmoittautuneita otetaan vastaan viimeistään tunti ennen luokan arvioitua alkamisaikaa. Jälki-
ilmoittautumismaksu luokka 1-2: +5€, luokka 3-5: +10€. 

HEVOSTEN SUITSITUS: 

Hevosten on oltava kilpailupaikalla, myös pysäköintialueella, sääntöjen mukaisesti suitsitettuna ja niillä 
tulee olla hevosnumero näkyvillä. 

Harjoituskilpailutasolla ei vaadita hevosnumeroa. 

PALKINNOT:  

Sijoittuvien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojenjakoon. Palkintojenjaosta poisjäänti ilman 
päätuomarin lupaa johtaa palkinnon menettämiseen.  

Esinepalkinnot voi noutaa kansliasta. Järjestäjä ei postita palkintoja jälkikäteen.  

HUOM! Suuren osallistujamäärän vuoksi, pyydetään luokassa 1 sijoittuneiden saapuvan 
palkintojenjakoon ilman hevosta. 

TUPAKOINTIPAIKKA: 

Kilpailualueen erillinen tupakointipaikka sijaitsee tallin vieressä aluekartan merkityllä paikalla. Tupakointi 
muualla kilpailualueella on kielletty! 

MUUTA HUOMIOITAVAA:  

Hevosille on saatavilla juomavettä tallin vesipisteestä, joka sijaitsee ratsastuskentän vastapäätä. 

Kaikkien koirien tulee turvallisuussyistä olla kilpailualueella kytkettyinä. 

Equipe-online käytössä! 

 

AIKATAULU: 

 

LUOKKA 1: 17 lähtöä  klo 10.00 

LUOKKA 2: 10 lähtöä  klo 11.20 

LUOKKA 3: 10 lähtöä  klo 12.20 

LUOKKA 4: 16 lähtöä  klo 13.15 

LUOKKA 5: 6 lähtöä  klo 14.20 

 

TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
 
 



 
 
Aluekartta:  
 

 
 
1. Kilpailuareena  
2. Verryttelykenttä  
3. Käsihevoset  
4. Tupakointialue, WC  
5. Pysäköinti, hevosautot/-trailerit, hiekkakentälle ”autotalli” rakennuksen ympäristöön. 
Hevosautojen sisäänajo merkitty:  
6. Yleisöalue  
7. Buffetti, EA  
9. Vesipiste  
10.Pysäköinti yleisö, Billnäsin puistotie myös Vasarasepäntien (Hammarsmedsvägen) varrella voi 
pysäköidä.  
11. Kanslia/tulospalvelu  
 
Poistumistiet merkitty:  
Pelastustie merkitty:             
Hevosten kulkuväylä:    
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