
HIIHTOESTERATSASTUSKILPAILUT 3.3.2019  

Helsingin Wiisikot ry järjestää 

Luokka I: ei hypättäviä esteitä hiihtäjälle tai ratsukolle, sisältää pujottelua sekä kitkaesteen ylityksen. Clear Round -
luokka, kaikki puhtaan radan suorittaneet palkitaan ruusukkein.  

Luokka II Prix De Lantmännen Agro Perttula: luokan I tehtävien lisäksi myös esteitä ratsukolle (max 80cm) sekä 
hyppyreitä hiihtäjälle. Nopein voittaa, virheistä saa lisäaikaa sääntöjen mukaisesti. Ruusuke- ja esinepalkinnot. 

 
 Ilmoittautumiset 26.2.2019 mennessä info@hewi.fi tai tekstiviestillä 040 551 6030. Mainitse 

ilmoittautumisen yhteydessä ratsastajan, hiihtäjän ja hevosen nimi sekä seura, jota ratsastaja edustaa. 
Osallistujamäärä on 60 valjakkoa (luokat I+II yhteensä), täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 Osallistumismaksu 20€/luokka. Maksut maksetaan kansiaan käteisellä kilpailupaikalla. 
 Kilpailu ratsastetaan pellolle auratulla radalla.  
 Verryttely ryhmissä radalla. Verrytellä voi halutessaan myös tallilta lähtevällä noin kilometrin mittaisella 

radalla metsässä. Käsihevoset kentällä. 
 Kilpailupaikka Palomäen Talli, Kuusihaantie 22, 01860 Nurmijärvi. Kilpailut alkavat klo 10. 
 Mahdollisuus harjoitteluun radalla 5€ ratamaksua vastaan. Rata suljetaan 26.2. klo 21. Sovi harjoittelusta Heli 

Mikkola 040 733 6842 
 Kilpailupaikalla buffa 
 Trailerit pysäköidään yläpihalle ja henkilöautot pellolle ison tien laitaan. Koirat pidettävä kytkettyinä. 
 Tiedustelut: Heidi heidi.i.jarvinen@gmail.com /044 572 3202 tai Kirsi tiainenkirsi@hotmail.com / 040 567 

0224, harjoitteluajan sopimisessa yhteydet Heli Mikkola 040 733 6842 
 Pakkasraja -15. Kypärä pakollinen sekä ratsastajalla että hiihtäjällä, ratsastajalle turvaliiviä suositellaan. 

Hiihtäjälle myös suojalasit pakolliset. Hiihtovälineeksi hyväksytään laskettelusukset tai lumilauta. Pulkat, 
murtsikat tai minisukset eivät sallittuja. 

 Ratsastajan tulee olla ratsastusseuran jäsen, jäsenkortti esitetään kansliassa. Hiihtäjän tulee huolehtia itse 
tapaturmavakuutuksestaan, kilpailijoita ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Ratsastajat ja hiihtäjät 
osallistuvat omalla vastuullaan. 

 Yksi hevonen voi startata 2 kertaa päivän aikana. Mikäli startit samassa luokassa niin hiihtäjän tai ratsastajan 
on vaihduttava. 

 Lähtölistat tapahtuman facebook-sivuilta sekä HeWin-nettisivuilta pe 1.3. Myös ratapiirros julkaistaan 
tapahtuman facebook-sivulla. 

 

 Säännöt: 
o Nopein valjakko voittaa 
o Esteiden tai heinäpaalien pudottaminen/kaataminen, huolimatta siitä, kumpi valjakon jäsenistä 

virheen tekee, aiheuttaa 10 virhesekuntia 
o Pujotteluesteen lipun tai tynnyrin kaataminen 5 virhesekuntia 
o Pujottelematta jätetty portti 10 virhesekuntia 
o Hiihtäjän kaatumisesta ei rangaista. Ratsukko saa noutaa radan ulkopuoleltakin kaatuneen 

hiihtäjänsä. Hiihtäjä on oikeutettu hiihtäen tavoittamaan odottavan ratsukkonsa, jos hän kaatumisen 
tai muun syyn takia on irtaantunut vetohihnoistaan. Radalta poistuneen valjakon on jatkettava 
suoritustaan siltä radan kohdalta, jossa poistuminen tapahtui. Ratsastajan tippuessa tai ratsukon 
kaatuessa suoritusta ei saa jatkaa. 

 

SÄÄVARAUS! Lumien kadotessa kilpailua ei valitettavasti voida järjestää. 
 
 


