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KISATIEDOTE 

Esteratsastuksen rataharjoitukset la 18.9.2021 klo 16.00 
 

 

Säävaraus 

 
Kilpailut ratsastetaan hiekkapohjaisella ulkokentällä ja verryttelyt pienissä ryhmissä maneesissa. Sään ja 

ulkokentän tilanne arvioidaan kisa-aamuna, ja tarvittaessa kilpailut ja verryttelyt ratsastetaan maneesissa. 

 

Koronan aiheuttamat muutokset kisoissa 

 
1.  Paikalle tullaan vasta puoli tuntia ennen omaa verryttelyä 
Kisa-aikataulu on vain arvio, joten verryttely voi olla myös hieman myöhemmin. Sitä ei kuitenkaan 

aikaisteta. Joillakin kisaajilla voi olla talkootehtäviä, ja heidän tulisi olla paikalla noin 15 min. ennen 

tehtävän alkua. 

 

2. Kisapaikalta lähdetään oman luokan palkintojen jaon jälkeen 
• Joillakin kisaajilla voi olla talkootehtäviä, jolloin he poistuvat vasta talkootehtäviensä loputtua. 

 

3. Älä tule sairaana kisoihin! 
• Kisoihin ei myöskään saa tulla, jos joku perheenjäsenistä on kipeä. 

• Ilmoita sairastumisesta välittömästi kilpailunjohtajalle p. 040 257 2079. 
 

4. Muista nämä turvallisuudesta 
• Huomioi turvavälit. Pese käsiä, käytä käsidesiä. Yski hihaan. (Ohjeet THL:ltä) 

• Ousa suosittelee kasvomaskin käyttöä. Tallirakennuksessa kasvomaski on pakollinen yli 15-

vuotiailla. 
 

5. Tallirakennuksen ja maneesin käyttöä on rajoitettu 
• Tallirakennus on auki vain kilpailijoille ja talkoolaisille. Taukohuoneessa voi käydä vain vaihtamassa 

vaatteet ja vessassa. Taukohuoneessa saa olla kerrallaan kolme ihmistä. 

• Kilpailijoiden ja talkoolaisten tulisi olla mahdollisimman paljon ulkona. 

• Maneesissa saa olla ainoastaan verryttelyryhmän ratsukot ja talkoolaiset. 

 

6. Yksi kannustaja kisoihin 
• Yksi kannustaja ratsastajaa kohti on sallittu ratsukon kisasuorituksen aikana. Kannustaja ei saa tulla 

kuitenkaan tallirakennukseen. 
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• Jos tarvitset apua hevosen kanssa, pyydä apua tallivastaavalta. 

 

7. Kisatoimikunta rakentaa radan ja talkoilee 

• Kisatoimikunta huolehtii radan rakentamisesta ja kaikista talkootöistä. 

• Pääsääntöisesti kisaajilla ei ole talkootehtäviä. Muutamia poikkeuksia voi kuitenkin olla. 

 

8. Tutustu rataan netissä 

• Yhteistä rataan tutustumista ei ole kisoissa. 

• Kisarata on nähtävillä Ousan nettisivuilla kisaviikon perjantaina. 
 

Kisapaikka ja verryttely 

Kisat ratsastetaan ulkokentällä ja verryttelyt maneesissa. 

 

• Tallivastaava tai verryttelyohjaaja kertoo, kun on aika lähteä verryttelemään. 

• Verryttely kestää noin 10 min. Sen ohjaa verryttelyohjaaja. Kuuntele ohjeita tarkasti. 

• Verryttelyohjaaja neuvoo, mihin kukin ratsukko menee odottamaan omaa kisasuoritustaan. 

 

Jälki-ilmoittautumiset 

Mahdollisuudesta jälki-ilmoittautua, kysy kilpailunjohtajalta p. 040 257 2079. 

 

Kisa-asu 

• Pukeudu sään mukaan. Ota huomioon turvallisuus: Ei huppuja, eikä nauhoja, hyvät kannat 

kengissä. 

• Turvakypärän käyttö on pakollista. Pitkät hiukset pidetään kiinni kypärän tai takin alla. 

• Ousa suosittelee turvaliivin käyttöä, mutta se ei ole pakollinen. 
 

Hevosten varusteet ja varustaminen 

• Kisoissa käytetään samoja varusteita kuin tunneillakin. Muista laittaa myös suojat. 

• Harjan/hännän letittäminen on sallittua, mutta letit tulee purkaa kilpailujen lopuksi. 

• Tallivastaava auttaa varusteiden kanssa tarvittaessa. 

 

Kilpailusuoritus ja palkintojen jako 

• Suorituksen voi aloittaa, kun tuomari antaa lähtömerkin. 

• Jos suorituksesi jostain syystä hylätään, voit kuitenkin jatkaa kesken jääneen suorituksesi loppuun. 

• Verryttelyryhmän ratsukoista vähintään yksi jää odottamaan kisapaikalle viimeisen suorittavan 

ratsukon seuraksi. Porttivahti ohjaa ratsukoita. 

• Tallivastaavalta, verryttelyohjaajalta, porttivahdilta ja avustajalta saa ohjeita ja neuvoa.  
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• Palkintojenjako on aina heti luokan jälkeen, seuraavan verryttelyn aikana. Tule palkintojenjakoon 

ilman hevosta. 
 

Videokuvaus 
Kisoissa on mukana Ousan puolesta videokuvaaja ja valokuvaaja, jotka kuvaavat halutessasi suorituksen. 

 

Katrilli-kioski 
Katrilli-kioski on paikalla kisoissa. Varaa mukaasi käteistä rahaa asiointia varten.  

 

Peruutukset 
• Peru ilmoittautumisesi viimeistään kisakutsussa ilmoitetun ajan puitteissa tekstiviestitse p. 040 257 

2079. Kisamaksu peritään, jos peruuttaminen tehdään myöhemmin tai sitä ei tehdä ollenkaan. 

• Sairastapaukset käsitellään erikseen. 

 

Kilpailujen peruuntuminen 
• Jos kisat joudutaan perumaan, kisatoimikunta ilmoittaa asiasta jokaiselle kilpailijalle erikseen 

tekstiviestitse. Kisojen peruuntuessa myös kisamaksut palautetaan. 

 

Lisätietoja ja apua 
• Lisätietoa netissä ousa.fi kisakohtaiselta sivulta ja kisoista yleisesti 

• Kaikki tiedustelut kilpailunjohtajalta p. 040 257 2079 
 

 

 

Ousa pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin. 
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