
     Urjala 18.6.2008 

HYVÄ suomenhevosratsastaja/ajuri!   
 
 

Tervetuloa Urjalan Hevosurheilijoiden ja Hessi-tallin järjestämiin suomenhevosten 
Kummajaistapahtumaan Urjalankylään 27. – 29.6.2008. 
Ilmoittautuneita kouluratsukoita on 82 ja esteratsukoita 87 sekä lisäksi 4 valjakkoa.  
 
AJO-OHJE:   9-tieltä (Turku-Tampere) NOUSET YLÖS UUDELLE SILLALLE Punkalaitumelle päin (tie 
230) 3,5 km käännyt vasemmalle Hessi-talli ja Kyläsuontien viitta, josta 300 m maneesin pihaan. 
 
PAIKOITUS ����  
Kilpailijoiden ja yleisön paikoitus maneesia edeltä vällä peltolla sekä Hessi-tallin maneesin 
ympäristössä .  
Ajo-ohje: Kyläsuontietä eteenpäin, oikealla puolell a ennen maneesia opastus  
 
 

KILPAILUPAIKKA 
Kilpailut järjestetään Hessi-tallin ympäristössä. 
 
Kaikki luokat kilpaillaan hiekkapohjaisella kentällä (42* 104 m) eli ns. valjakkokentälllä. Verryttelyalueena 
toimii viereinen hiekkapohjainen harjoituskenttä (n. 40 * 60 m) eli ns. ratsastuskenttä. 
Suuren osallistujamäärän vuoksi koululuokat ratsastetaan perjantaina ja lauantaina kahdella kentällä. 
Rata 1 = maneesin puoleinen rata (lähellä Tyvi-koppia ja kuuluttamoa) (20 *40 m) 
Rata 2 = Valjakkokentällä Astalan paikoitusalueen puoleinen rata (20 *40 m) 
Rata 3 = Ratsastuskentällä tallin puoleinen alue (20 * 60 m) 
Valjakot voivat käyttää verryttelyalueena myös tallin ympäristössä kulkevia hiekkateitä.  
 
KILPAILUKANSLIA 
Kilpailukanslia sijaitsee kilpailukenttien vieressä Tyvi-kopin edessä olevassa omassa valkoisessa 
kontissa. Kanslia on avoinna torstaina 19–20 sekä pe, la ja su alk. klo 8. Kanslia suljetaan noin tunti 
kilpailun päättymisen jälkeen. 
 

LÄHTÖAJAT  päivitetään Hessi-tallin kotisivuille www.hessitalli.fi 
 
PALKINTOJENJAOT heti kunkin luokan päättymisen jälkeen tulosten selvittyä. 
 

MAJOITUS 
Karsinapaikat ovat Hessi-tallin tallirakennuksissa sekä Hessi-tallin konekatokseen rakennetuissa 
siirtokarsinoissa. Karsinamaksut suoritetaan kilpailukansliaan ja majoitusmaksut majoittumispaikalla.  
 
RUOKAILUT  
Paikan päällä buffetti, josta ostettavissa Atrian valmisleipiä ja -salaatteja, makkaraa, vohveleita ja tietysti 
jätskiä. Tilojemme vesijohtovesi on rautapitoista. Mikäli haluat itsellesi kirkkaampaa juomavettä, varaa 
sitä mukaasi kotoa. Toivomme myös säästeliäisyyttä veden käytössä kilpailupaikalla, jotta kaivon vesi 
riittää. Hevosten pesu letkuttamalla ei ole sallittua vedensäätösyistä. 
 
UIMARANTA 
Ajo-ohje: Hessi-tallilta lähdetään vasemmalle Punkalaitumelle, jota ajetaan n. 1 km, jyrkän alamäen 
jälkeen vasemmalla Kaunisto.  
Menestystä kilpailuun !! 
 

Kilpailunjohtaja Mari Tamminiemi  040-5730 239 
Kilpalukanslia Soila Lehmusvaara  050-3282 277 
Koulutuomarit, pj Sari Leppänen  040-5060 650 
Estetuomari  pj Ari Eriksson  0400-886 477 
Steward  Antero Salja  040-5492 647 
Kengitys  Teijo Kivistö   040-7555 114 
Majoitus/talli Hanne-Leena Tuominen  050-3090 676 
Liikenteenohjaus Pauli Hällfors  040-7331 608 
Hessi-tallin päivystäjä    050-4658 037 


