
 
 
Tervetuloa 2-tason vikellyskilpailuihin Hessi-tallille  
Urjalaan 7.-8.9.2019! 
 
Ohessa tietoa järjestelyistä ja viikonlopun kulusta, jotta saamme 
kisaviikonlopun sujumaan mahdollisimman mutkattomasti. Tutustuthan 
huolella infoon ja kysy rohkeasti, jos jää jotain epäselvää!  
 
SAAPUMINEN 
Kilpailu käydään Hessi-tallilla Urjalassa. Kisapaikan osoite on 
Kyläsuontie 43. Ajo tallille tapahtuu siten, että tieltä numero 9 
käännytään Punkalaitumentielle, jota ajetaan noin 3,5km (osa 
navigaattoreista ehdottaa kääntymistä jo aiemmin 2,5 km, tämä tie ei 
kuitenkaan ole käytössä). Hevoskuljetusten parkkeeraus 
liikenteenohjaajan ohjeiden mukaan toiselle ratsastuskentälle. Muu 
yleisön pysäköinti liikenteenohjaajan ohjeiden mukaan.  
 
Kanslia, buffet ja WC:t sijaitsevat kisamaneesin Kyläsuontien 
puoleisessa päädyssä. Tutustuthan alla olevaan aluekarttaan, johon 
merkitty mm. ensiaputarvikkeiden sijainti, sammuttimien sijainnit sekä 
kokoontumispaikka mahdollisten hätätilanteiden varalle. Huomioithan, 
että kesken suoritusten maneesin kansliapäädyn ovesta ei saa kulkea 
maneesiin!  
 
Joukkuevikeltäjillä on oltava numerot (1 - 7). Yksinvikeltäjille ja pareille 
on järjestäjän puolesta käsinumerot ja ne jaetaan Hessi-tarvikkeen 
myymälästä kansliasta klo 8.30-10. Palauta numerosi kansliaan heti kun 
et enää tarvitse sitä!  
 
Luokan ulkopuoliset ja jälki-ilmoittautuneet suorittavat maksut buffetiin 
(luokan ulkopuolisten maksut: laukka 25€, C-YV 15€, C-pari 10€/hlö). 
Varaathan tasarahan tai myös korttimaksu on mahdollinen.  
 
 



 
PÄIVÄKARSINAT  
Päiväkarsinat sijaitsevat ratsastuskoulun tallissa (nimet ovissa) ja ovat 
vapaana kokopäivän. Päiväkarsinat siivotaan itse ja siivoamattomasta 
päiväkarsinasta peritään 30€ sakko. Maksut mielellään etukäteen 
Hessi-tallin tilille FI63 5488 4340 0183 42. 
Etukäteen maksamattomat päiväkarsinat tulee maksaa Hessi-tarvikkeen 
myymälään tasarahalla (25€ /päivä, 50€ /pe-su). Heinää on ostettavissa 
lisämaksusta. 
 
VERRYTTELY  
Hevosten kulku maneesiin tapahtuu maneesin METSÄN puoleisesta 
päädystä. Areenaan on mahdollista tutustua taluttaen ennen kilpailuiden 
alkua lauantaina sekä sunnuntaina. Maneesiin mahtuu yksi 
verryttely-ympyrä ja sitä käytetään suoritusjärjestyksen mukaisesti. 
Maneesin kulmissa on yksi pukki käytettävissä vapaasti ja ulkokentällä 
toinen. Kenttä on vapaasti käytettävissä koko päivän ajan.  
Huomioittehan, että maneesin sivuilla liikkuminen päivän aikana on 
kielletty, hevosten ja vikeltäjien kulkureitti verryttelykentältä maneesiin on 
merkitty aluekarttaan, joka on tämän kilpailujatiedotteen lopussa. 
Kilpailualueella tulee huomioida turvallisuus sekä verryttelyssä kuin 
maneesissa ja jokaisen tulee pitää silmät auki ja huomioida hevoset joka 
tilanteessa! 
 
Perjantaina on mahdollista liikuttaa hevosia maneesissa sekä 
ulkokentällä. 
 
BUFFET  
Kilpailuissa palvelee buffet maneesissa. Buffetista löytyy kahvia, teetä, 
virvokkeita sekä suolaista ja makeaa. Lounas on tarjolla klo 11.30-13. 
Lounastarjoilu perustuu etukäteisvarauksiin. Lounaan hinta on 8€. 
Buffetissa käteisen lisäksi myös korttimaksumahdollisuus.  
 
 
 



 
PALKINTOJENJAOT 
Palkintojenjaot tapahtuvat kisapäivän päätteeksi. Lauantaina palkitaan 
luokat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 ja 13. Sunnuntaina palkitaan luokat 8, 9, 11, 14 
ja 15. Lauantaina kotiin lähtevät saavat hakea ruusukkeensa jo silloin, 
vaikka luokan palkintojenjako tapahtuisi vasta sunnuntaina. Hevosten 
palkinnot on noudettavissa heti suoritusten päätyttyä maneesista, 
hevosen kanssa tai ilman. Arvostelupöytäkirjat jaetaan pinoihin 
juoksuttajien mukaan ja ne saa kansliasta palkintojenjaon jälkeen (yksi 
henkilö per juoksuttaja hakee koko nipun). 
  
ILLANVIETTO 
Vikeltäjät ja kaikki muu kisaväki ovat tervetulleita illanviettoon lauantaina 
klo 18 maneesilla. VCF:n jäsenille ilmainen, muilta 5€ ruokamaksu. Ei 
ennakkoilmoittautumista! VCF Junior Team järjestää yhteistä ohjelmaa. 
 
Tärkeitä yhteystietoja: 
 
Lääkäripäivystys: 

Ma-pe klo 8-16 

Urjalan terveysasema Sairaalantie 9, 31760 Urjala, puh. 03 5691 2702 

Muut ajat 

TAYS Valkeakoski / Valkeakosken aluesairaalan päivystys Salonkatu 
24, 37600 Valkeakoski,         puh. 03 311 67260 

Eläinlääkäripäivystys: 

Päivystysaika arkisin klo 15 - 08, viikonloppuisin ja arkipyhisin 

Suureläinpäivystysnumero 03 565 44700 (ppm) 

 

 
 



 
HEVOSNUMEROT 
001 Albert 
002 Armada 
003 Atterupgaards Marlene II 
004 Aulangon Aurora 
005 Bajarz 
006 Caballos Latimer 
007 Cazorro Leon 
008 C’est Moi 
009 Cheyenne 
010 Fairly Gilbert 
011 Hupério R.Z. 
012 Irkun Veeti 
013 Instruktor 
014 Laki 
015 Legenda III 
016 Livian 
017 Nattens Anastasia 
018 Omeer 
019 Quentin Brus 
020 Utuhuntu 
021 Vihi-Vili 
022 Wimbledon 
023 Zamigo 
 
 
Vaulting Club Finland toivottaa kaikki tervetulleiksi kisaamaan!  
 
https://vaultingclubfinland.wordpress.com/vikellyskilpailut2019/ 
 
Kilpailunjohtaja: Heidi Sinda puh. 040 586 1937 (txt, WhatsApp) 
Turvallisuuspäällikkö: Annele Matintupa puh. 040 154 4011 
Ensiapuvastaava: Anne Kärki puh. 050 592 1249 
 

https://vaultingclubfinland.wordpress.com/vikellyskilpailut2019/


 
 
 

 


