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HELSINKI	  INTERNATIONAL	  HORSE	  SHOW	  

AMATEUR	  TOUR	  RATSASTAJATIEDOTE	  
	  

Onneksi	  olkoon	  finaalipaikasta!	  	  

Tervetuloa	  Amateur	  Tour	  2019	  Finaaliin	  
Helsinki	  Horse	  Show’hun	  Helsingin	  Jäähalliin!	  	  

Kaikkia	  kilpailijoita	  pyydetään	  tutustumaan	  huolellisesti	  kilpailukutsuun,	  joka	  löytyy	  Kipasta.	  

Alustava	  aikataulu	  löytyy	  järjestäjän	  nettisivuilta	  16.10.	  lähtien	  kohdasta	  ratsastajatiedotteet.	  
Aikatauluun	  tulee	  muutoksia	  ilmoittautuneiden	  määrän	  vaihdellessa.	  	  
HUOM	  tarkista	  kilpailuviikolla	  vielä	  edellisenä	  iltana	  seuraavan	  päivän	  tarkka	  aikataulu!	  (aikoihin	  saattaa	  
tulla	  muutoksia)	  	  
	  
Kilpailukanslia	  	  
Amateur	  Tourilaisille	  on	  Helsinki	  Horse	  Show’ssa	  oma	  kansliapiste,	  jota	  hoitaa	  Marjo	  Moilanen,	  
amateurtour@helsinkihorseshow.fi	  	  puh	  045	  183	  8424.	  	  
Kanslia	  sijaitsee	  Helsingin	  Jäähallin	  0-‐tasolla	  (kts	  Kartta),	  sisäänkäynti	  hallin	  takapihalta	  sinisistä	  ovista.	  	  
	  
Kanslia	  avoinna	  	  
Tiistai	  09:00	  -‐	  21:00	  
Keskiviikko	  08:00	  -‐	  20:00	  
Torstai	  06:30	  -‐	  15:00	  
Perjantai	  07:30	  -‐	  19:00	  
Lauantai	  09:00	  -‐	  13:00	  
Sunnuntaina	  tavoitettavissa	  parhaiten	  puhelimella.	  
	  
Infopiste	  
Kansallisille	  ratsukoille	  on	  tallialueen	  läheisyydessä	  infopiste,	  josta	  saa	  apua	  Helsinki	  Horse	  Show’hun	  
liittyvissä	  asioissa.	  
	  
Poisjäänti	  	  
Mikäli	  ratsukko	  on	  estynyt	  osallistumaan	  kilpailuun,	  tulee	  peruutuksesta	  ilmoittaa	  välittömästi!	  
Marjo	  Moilanen	  amateurtour@helsinkihorseshow.fi	  	  

Kulkuluvat	  
Ratsastajille	  kuuluu	  kulkuluvat	  neljälle	  hengelle	  (ratsastaja	  +	  hoitaja	  +	  2	  henkilöä).	  Ranneke	  on	  
henkilökohtainen	  ja	  koko	  tapahtuman	  ajaksi.	  Rannekkeella	  pääsee	  liikkumaan	  Jäähallissa,	  verryttelyssä	  ja	  
Expo	  Paviljongissa	  koko	  viikonlopun	  aikana.	  Kotimaiselle	  tallialueelle	  on	  pääsy,	  mikäli	  hevosella	  on	  
karsinapaikka.	  Kulkuluvat	  ovat	  noudettavissa	  tiistaista	  klo	  09:00	  alkaen	  Amateur	  Tour	  -‐kansliasta.	  

Kulkuluvat	  oikeuttavat	  istumapaikkoihin	  F-‐katsomoissa.	  Poikkeuksena	  Lasten	  Matinea,	  jolloin	  katsomot	  F7-‐
F9	  ovat	  auki	  kansallisella	  kulkuluvalla	  liikkuville.	  Keskiviikosta	  torstaihin	  on	  mahdollisuus	  istua	  oman	  luokan	  
aikana	  myös	  kansainvälisten	  ratsastajien	  katsomossa	  C6-‐C7.	  Perjantaina	  kyseisessä	  katsomossa	  saa	  istua	  
11:30	  asti,	  jonka	  jälkeen	  katsomo	  on	  vain	  kansainvälisille	  ratsastajille.	  	  
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Akkreditointi:	  kulkuluvat	  ovat	  noudettavissa	  tiistaista	  klo	  9:00	  alkaen	  Amateur	  Tour	  -‐kansliasta.	  Rannekkeet	  
ovat	  henkilökohtaisia	  eikä	  niitä	  saa	  myydä	  tai	  luovuttaa	  kolmannelle	  taholle.	  Jokaisen	  tulee	  hakea	  
henkilökohtaisesti	  oma	  ranneke	  akkreditoinnista,	  jossa	  ranneke	  kiinnitetään	  ranteeseen.	  	  	  

Kulku	  hallilla	  
Hallilla	  kulkiessa	  tulee	  noudattaa	  sääntöjä	  turvallisuussyistä.	  Toivomme	  tarkkaavaisuutta	  varsinkin	  
Helsingin	  Jäähallin	  takapihalla,	  koska	  alueella	  kulkee	  paljon	  poneja/hevosia	  ja	  alue	  on	  ahdas.	  Pyydämme,	  
että	  vältätte	  turhaa	  oleskelua	  takapihan	  alueella,	  jotta	  sinne	  ei	  synny	  ruuhkia.	  	  

Verryttelyyn	  (kentälle)	  voi	  tulla	  ratsastajan	  lisäksi	  vain	  kaksi	  muuta	  henkilöä	  (esim.	  valmentaja	  ja	  hoitaja).	  
Muut	  ratsastajan	  läheiset	  tulee	  istua	  katsomossa.	  Verryttelystä	  ei	  ole	  käyntiä	  katsomoon.	  
	  
Kilpailuareenalle	  johtavan	  hevostuubin	  liikennettä	  vähennetään	  turvallisuussyistä.	  Hevostuubiin	  saa	  tulla	  
ratsukon	  lisäksi	  yksi	  henkilö	  ratsukon	  mukana.	  
	  
Kulku	  katsomoihin	  tapahtuu	  Helsingin	  Jäähallin	  takapihan	  hevostuubin	  viereisistä	  isoista	  ovista,	  ei	  
hevostuubin	  kautta.	  
	  
Radankävelyn	  alkamista	  odotetaan	  Helsingin	  Jäähallin	  takapihalla	  tai	  huonon	  sään	  sattuessa	  takapihan	  
katsomosisäänkäynnin	  aulatilassa.	  Järjestyksenvalvojat	  ilmoittavat	  ratsastajille,	  koska	  radalle	  saa	  mennä.	  	  
	  
Palkinnot	  	  
Maksetaan	  kilpailun	  päättymisen	  jälkeen	  Kipan	  kautta.	  
	  
Palkintojenjako	  	  
Palkintojenjakoon	  kutsutaan	  6	  parasta	  ratsain.	  Palkintojenjakotilaisuudet	  ovat	  pakollisia.	  Perjantai	  iltana	  
(TOP	  10	  Finaali)	  palkintojenjakoon	  kutsutaan	  kaikki	  10	  ratsukkoa.	  

Maksut	  	  	  
Kilpailuissa	  on	  käytössä	  Maksuturva,	  ja	  kaikki	  maksut	  maksetaan	  Kipan	  kautta.	  Horse	  Show	  meeting-‐maksut	  
490	  €	  +	  SRL	  maksut	  3	  €/luokka	  
	  -‐	  maksut	  sisältävät	  oikeuden	  kaikkiin	  oman	  kategorian	  luokkiin	  kutsun	  mukaisesti	  
	  -‐	  kulkuluvat	  sisältävät	  pääsyn	  Horse	  Show’hun	  4	  henkilölle	  koko	  tapahtuman	  ajaksi	  (ratsastaja	  +	  hoitaja	  +	  2	  	  	  	  
	  	  	  	  henkilöä,	  rannekkeiden	  arvo	  1160	  €)	  
	  
Lisärannekkeita	  on	  mahdollista	  ostaa	  190	  €	  hintaan.	  Lisärannekkeita	  saa	  ostettua	  suoraan	  tapahtuman	  
Amateur	  Tourin	  kansliasta.	  
	  
Kilpailijan	  tulee	  maksaa	  maksamattomat	  kilpailumaksut	  viiden	  (5)	  pankkipäivän	  kuluessa	  kilpailun	  
päättymisestä.	  
	  
Järjestäjä	  maksaa	  palkintorahat	  5	  päivän	  kuluessa	  kilpailun	  päättymisestä.	  
	  
Peruutukset	  
Peruutukset	  tulee	  tehdä	  Kipassa	  ilmoittautumisajan	  puitteissa,	  jolloin	  kaikki	  maksut	  palautetaan.	  
Ilmoittautumisajan	  jälkeen	  peruutukset	  on	  tehtävä	  sähköpostilla	  viimeistään	  16.10.2019	  klo	  08:00	  
mennessä	  sähköpostitse	  osoitteeseen	  amateurtour@helsinkihorseshow.fi,	  jolloin	  palautetaan	  puolet	  
meetingmaksusta	  eli	  245	  euroa.	  
	  
Peruuttamattomista	  lähdöistä	  peritään	  kilpailumaksut	  sääntöjen	  mukaisesti.	  
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Tallipaikat	  	  
Sitovat	  tallipaikkavaraukset	  on	  tullut	  tehdä	  KIPAan	  ilmoittautumisen	  yhteydessä.	  
	  
Paikkoja	  on	  rajoitetusti	  ja	  järjestäjä	  vahvistaa	  karsinapaikat	  aikaisintaan	  10.10.	  kun	  ilmoittautuminen	  on	  
umpeutunut.	  Paikat	  jaetaan	  ensisijaisesti	  ilmoittautumisjärjestyksessä.	  
	  
Tallipaikka	  maksetaan	  KIPAn	  kautta	  ennen	  kilpailuja.	  Järjestäjä	  pidättää	  oikeuden	  periä	  tallipaikka	  maksun	  
kaikilta,	  jotka	  ovat	  varauksen	  tehneet,	  ja	  joille	  paikka	  myönnetään.	  	  
	  
Tallipaikka	  190	  €	  ti-‐pe	  (ilmoita	  mikäli	  tarvitset	  karsinaa	  pidempään)	  Ei	  koske	  Pony	  Tour	  ja	  Nordic	  Open	  
Tourin	  hevosia.	  (tallipaikka	  koko	  viikonlopun).	  
	  
Tallit	  ovat	  telttakarsinoita	  (Nordvestbox,	  valaistut,	  samat	  kuin	  KV-‐hevosilla),	  tallit	  ovat	  Jäähallin	  P-‐kentällä.	  
	  
Tallit	  aukeavat	  tiistaina	  23.10.	  klo	  18.00	  	  ja	  talleihin	  majoittuvilla	  on	  mahdollisuus	  treenaamiseen	  
verryttelyhallissa.	  Verryttelyyn	  on	  tulossa	  aikataulutus,	  jotta	  kaikki	  pääsevät	  verryttelemään	  turvallisesti.	  
Tiedotamme	  verryttelyn	  aikatauluista	  kaikille	  tallipaikan	  saaneille	  omassa	  tiedotteessaan	  lähempänä	  
tapahtumaa.	  	  

Suosittelemme	  saapumista	  talleihin	  jo	  tiistaina.	  Muistathan	  ilmoittaa	  tulopäiväsi	  karsinapaikkaa	  
varatessa.	  Pyydämme	  kaikkia	  karsinapaikan	  varanneita	  ilmoittamaan	  kansliaan,	  milloin	  hevonen/poni	  
poistuu	  tallista.	  

Talleissa	  majoittuville	  hevosille	  on	  varattu	  aamuratsastusaikoja	  verryttelyhallista.	  Kysy	  lisää	  
kilpailukansliasta.	  	  	  

Top	  10	  Finaaliin	  kvaalanneille	  on	  varattu	  perjantaille	  10	  päivätallipaikkaa	  Helsinki	  Horse	  Show’n	  talleista.	  
Osoite:	  Pohjoinen	  Stadiontie	  1	  (Helsingin	  Jäähallin	  p-‐paikka).	  

Saapuminen	  ja	  pysäköinti	  Helsingin	  Jäähallilla	  
Osa	  Pohjoisesta	  Stadiontiestä	  on	  yhä	  poikki	  Olympiastadionin	  remontin	  vuoksi	  ja	  remonttialueelta	  kulkee	  
liikennettä	  edestakaisin	  keskiviikkona,	  torstaina	  ja	  perjantaina.	  Olympiastadionin	  remontti	  aiheuttaa	  suuria	  
haasteita,	  pyydämme	  kaikkia	  ymmärtämään	  tilanteen.	  	  
	  
Heillä,	  jotka	  eivät	  majoitu	  Helsinki	  Horse	  Show’n	  talleissa,	  saapuminen	  noin	  1	  tunti	  ennen	  oman	  luokan	  
alkua	  Pohjoiselle	  Stadiontielle.	  (Osoite:	  Pohjoinen	  Stadiontie	  1,	  00150	  Helsinki).	  Välttäkää	  tulemista	  paikalle	  
liian	  aikaisin	  rajoitetun	  tilan	  takia.	  Jos	  hevosella	  /	  ponilla	  on	  karsina	  ja	  se	  tuodaan	  vasta	  kilpailuaamuna	  
paikalle,	  täytyy	  auto	  siirtää	  pois	  alueelta	  purun	  jälkeen.	  

Saapuessanne	  saatte	  yhteystietolomakkeen,	  joka	  täytetään	  ja	  jätetään	  auton	  tuulilasiin	  näkyvälle	  paikalle.	  
Trailerit	  ajetaan	  liikenteenohjaajien	  opastuksella	  niille	  varatulle	  alueelle,	  joka	  on	  Jäähallin	  välittömässä	  
läheisyydessä.	  Luokan	  aikana	  autonkuljettaja	  voi	  poistua	  katsomaan	  ratsukon	  suoritusta,	  mutta	  hänen	  
pitää	  olla	  tavoitettavissa	  koko	  ajan.	  Huom.	  Myös	  autonkuljettaja	  tarvitsee	  kulkuluvan	  jos	  hän	  haluaa	  mennä	  
verryttelyhalliin	  tai	  katsomaan	  suorituksia.	  Auton	  ja	  trailerin	  saa	  jättää	  yksin	  parkkiin	  tyhjänä,	  mutta	  ei	  
hevosen	  kanssa.	  Ratsastajan	  on	  huolehdittava	  siitä,	  että	  hänen	  autonkuljettajansa	  on	  tietoinen	  näistä	  
ohjeista.	  	  

Parkki	  on	  ilmainen	  Amateur	  Touriin	  osallistuville	  (oman	  suorituksen	  ajan)	  keskiviikkona	  klo	  8.30	  -‐	  n.	  15.00,	  
torstaina	  klo	  6.30	  -‐	  n.	  13.00	  	  ja	  perjantaina	  klo	  n.	  15.30	  -‐	  n.	  18.00.	  Suosittelemme	  saapumaan	  paikalle	  
trailerilla	  tai	  yhteiskyydityksellä.	  
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Hevosen	  tulee	  olla	  lähtövalmiina	  n.	  30	  minuuttia	  oman	  suorituksen	  jälkeen.	  Palkintojenjakoon	  jäävät	  
ratsukot	  voivat	  jättää	  autonsa	  sille	  osoitettuun	  paikkaan.	  Liikenneohjauksen	  ohjeita	  tulee	  noudattaa	  
tarkasti.	  

Tänä	  vuonna	  tapahtuma	  ei	  ole	  pääkaupunkiseudun	  syyslomien	  aikaan,	  joten	  liikennettä	  saattaa	  olla	  viime	  
vuosia	  enemmän.	  
	  
Kiitos	  yhteistyöstä	  joustavan	  liikenteen	  ja	  mukavien	  kisojen	  turvaamiseksi!	  

Paikoitus	  ja	  sähköpaikat	  Ruskeasuolla	  	  
Sitovat	  parkki-‐	  ja	  sähköpaikkavaraukset	  KIPAan.	  
	  
Ruskeasuon	  hiekkakentälle	  on	  mahdollista	  ostaa	  parkkipaikka	  pelkälle	  trailerille,	  traileriyhdistelmälle	  ja	  
hevosautolle.	  Henkilöauto	  +	  traileriyhdistelmät	  ja	  hevosautot	  pysäköidään	  niille	  osoitetuille	  
pysäköintialueille	  Ruskeasuon	  hiekkakentälle	  liikenteenohjaajien	  ohjeiden	  mukaan.	  	  
	  
Parkkipaikka	  Ruskeasuolla	  50	  €	  ja	  sähköpaikka	  70	  €.	  Huom.	  Jos	  ostat	  sähköpaikan,	  on	  silloin	  ostettava	  myös	  
parkkipaikka.	  Pelkän	  parkkipaikan	  voi	  ostaa	  ilman	  sähköä.	  
	  
Järjestäjä	  pidättää	  oikeuden	  periä	  parkki-‐	  ja	  sähköpaikkamaksut	  kaikilta,	  jotka	  ovat	  varauksen	  tehneet.	  
	  
Lähdönvarmistukset	  
Lähdönvarmistusta	  ei	  tarvitse	  tehdä.	  Ainoastaan	  TOP	  10	  Finaaliin	  varmistetaan	  lähtö	  AT-‐kansliaan	  heti	  
torstaina	  kun	  finalistit	  on	  vahvistettu.	  Jos	  sinun	  pitää	  perua	  osallistumisesi	  siitä	  tulee	  ilmoittaa	  välittömästi.	  
(Kts	  ”Poisjäänti”	  kohta)	  

Verryttelykenttä	  	  
Verryttelyhallina	  toimii	  valaistu	  40	  x	  26	  m	  kokoinen	  halli,	  jossa	  sijaitsee	  myös	  Paddock	  Club	  ravintola	  -‐	  
tervetuloa!	  Verryttely	  aukeaa	  30	  min	  ennen	  kunkin	  luokan/kategorian	  alkua.	  Verryttelyssä	  saa	  olla	  max	  10	  
seuraavaa	  ratsukkoa	  kerrallaan.	  Ring	  Masterin/stewardien	  ohjeita	  tulee	  noudattaa	  tarkasti.	  
	  
Verryttelyyn	  (kentälle)	  voi	  tulla	  ratsastajan	  lisäksi	  vain	  kaksi	  muuta	  henkilöä	  (esim.	  valmentaja	  ja	  hoitaja).	  
Muut	  ratsastajan	  läheiset	  tulee	  istua	  katsomossa.	  Verryttelystä	  ei	  ole	  käyntiä	  katsomoon.	  
	  
Käsihevosalueet	  	  
Koko	  Helsingin	  Jäähallin	  alueella	  noudatetaan	  äärimmäistä	  varovaisuutta.	  Turhaa	  oleskelua	  Helsingin	  
Jäähallin	  takapihalla	  tulee	  välttää.	  	  
	  
Käsihevosalue	  sijaitsee	  Helsingin	  Jäähallin	  parkkipaikalla	  eli	  Horse	  Show’n	  aikana	  toimivalla	  tallialueella.	  
Käsihevosalueella	  pätee	  samat	  säännöt	  henkilömääristä	  kuin	  verryttelyssäkin	  eli	  maksimissaan	  kaksi	  
henkilöä	  ratsastajan	  lisäksi.	  
	  
Huom!	  Hevosia	  ei	  saa	  ulkoiluttaa	  Pohjoisen	  Stadiontien	  toisella	  puolella	  olevalla	  puistoalueella.	  	  
	  
Kilpailuasu	  
Henkilökohtaisten	  yhteistyökumppaneiden	  mainosasujen	  ja	  loimien	  tms.	  käyttö	  on	  sallittu.	  Katso	  säännöt	  
SRL’n	  sivuilta	  löytyvästä	  Kilpailusääntöjen	  yleisestä	  osasta	  Liitteestä	  2.	  

Huom.	  Rataan	  tutustutaan	  kilpailuasussa	  tai	  muuten	  siistissä	  asussa.	  
	  
Rokotukset	  
Kilpailuihin	  osallistuvilta	  hevosilta	  vaaditaan	  voimassa	  olevat	  rokotukset	  kansallisten	  sääntöjen	  mukaan.	  
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Kilpailukansliassa	  on	  lista	  esitettävistä	  rokotustodistuksista.	  Rokotustodistukset	  on	  esitettävä	  ennen	  
ensimmäistä	  starttia.	  
	  
Majoitus	  	  
Ratsastaja	  vastaa	  itse	  omasta	  ja	  avustajiensa	  majoituksesta.	  Suosittelemme	  yhteistyökumppaniamme	  
Scandic	  Parkia,	  Mannerheimintie	  46,	  00260	  Helsinki.	  Hotellissa	  on	  paikkoja	  vielä	  alkuviikosta	  perjantaihin	  
asti.	  	  
	  
Ruokailu	  	  
Helsingin	  Jäähallin	  monipuoliset	  yleisöpalvelut	  ovat	  käytettävissänne	  1	  ja	  2	  tasolla.	  Käy	  lukemassa	  lisää	  
Helsingin	  Jäähallin	  ruokatarjonnasta	  Helsinki	  Horse	  Show’n	  nettisivujen	  tapahtumainfosta.	  	  
	  
Mahdollisia	  omia	  eväitä	  nautittaessa	  huolehdittehan	  ystävällisesti,	  että	  niitä	  ei	  nautittaisi	  ravintola-‐alueilla.	  
	  
Horse	  Show	  Jumps	  Green	  
Horse	  Show	  kiinnittää	  huomiota	  tapahtuman	  ympäristöystävällisyyteen.	  Fortum	  HorsePower	  konseptilla	  
tapahtuman	  aikainen	  energia	  tuotetaan	  100	  %	  hevosen	  lannalla.	  Lisäksi	  kaikessa	  toiminnassamme	  pyrimme	  
huomioimaan	  ympäristöä	  (materiaalivalinnat,	  kierrätys,	  uusiokäyttö,	  kestävä	  liikkuminen	  ym).	  
	  
Muuta	  
Puheenjohtajatuomari	  Anu	  Tuomi,	  tuomari	  Matti	  Karkkolainen,	  ratamestari	  Johanna	  Mikkola	  /	  Guilherme	  
Jorge,	  päästewardi	  Piude	  Myrskog,	  kengitysseppä	  Petri	  Mayer	  (0400404785),	  kilpailujen	  johtaja	  Tom	  
Gordin.	  Kilpailujen	  eläinlääkäripalveluista	  huolehtii	  Eläinlääkäripalvelut	  Yliopistollinen	  Eläinsairaala.	  

Pääkumppani	  Land	  Rover	  kutsuu	  koeajolle	  Horse	  Show’n	  aikana	  Terrapod-‐alueelle	  Jäähallin	  etukannelle.	  
	  
Horse	  Show’ssa	  on	  tarjolla	  myös	  laaja	  valikoima	  erilaisia	  VIP-‐paketteja.	  VIP-‐myyntiä	  hoitaa	  Starsquad.	  
Lue	  lisää	  VIP-‐palveluistamme	  	  
	  
Helsinki	  Horse	  Show	  on	  monelle	  ratsastajalle	  aivan	  uusi	  kokemus	  ja	  poikkeustilanne	  normaaleista	  
kilpailuista.	  Muistakaa	  noudattaa	  teille	  annettuja	  ohjeita	  tarkasti.	  

SEURAA	  NETTISIVUJA	  KILPAILUVIIKOLLA,	  	  
aikataulutietoa	  ja	  muita	  mahdollisia	  tarkennuksia!	  

www.helsinkihorseshow.fi	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lisätiedot	  ja	  kysymykset	  

Marjo	  Moilanen	  	  

amateurtour@helsinkihorseshow.fi	  	  

045	  183	  8424	  

Toivotamme	  menestystä	  –	  tervetuloa!	  
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