KESKI-SUOMEN RAVIRATA OY
Vesangantie 24
40630 Jyväskylä
puh. (014) 338 9300
fax. (014) 338 9360

OHJE KILLERIN RAVIRADALLA KILPAILEVILLE VALJAKOILLE
RAVEIHIN ILMOITTAMINEN
• Kunkin ravipäivän sarjat ja ilmoittautumisajat löytyvät kilpailukutsut lehdestä ja Suomen
Hippoksen Heppa-järjestelmästä.
• Hevosen voi ilmoittaa raveihin vain vastuullinen valmentaja. Hevosen pystyy
ilmoittamaan starttiin joko soittamalla raviradalle ilmoittautumispäivänä (huom! V75
päivinä ilmoittautuminen Suomen Hippokseen) tai hankkimalla tunnukset Hippoksen
Heppa-järjestelmään ja tekemällä internetilmoittautumisen.
• Ilmoittaessasi hevosta starttiin kerro ensin sarja johon haluat sen ilmoittaa. Tämän jälkeen
kerro hevosen rekisterinumero, ohjastaja (tai ohjastajatoiveet), valmentaja, katosvaraus ja
mahdolliset muut toiveet.
• Lähtölistat julkaistaan ilmoittautumispäivänä noin klo 13.00. Listat ovat nähtävissä
Hippoksen Heppa-järjestelmässä tai karsitut hevoset numerosta 014-3389332.
• Ravien käsiohjelma toimitetaan raviradan toimistoon ja etäpelipisteisiin noin 2-3 päivää
ilmoittautumispäivän jälkeen. Käsiohjelmia voi tilata vuositilauksena myös kotiin. Jos haluat
tilata käsiohjelman kotiisi, ota yhteyttä raviradan toimistoon.
RAVIPÄIVÄ JA KILPAILURUTIINIT
• Saavu kilpailupaikalle ajoissa. Sääntöjen mukaan valjakon tulee olla ilmoittautunut
sisäänkirjoitukseen viimeistään tuntia ennen starttia.
• Katokset
Katosvaraus tehtävä ilmoittamisen yhteydessä.
Erityistoiveet on ilmoitettava raviradan toimistoon (p. 014-3389300) viimeistään raveja
edeltävänä arkipäivänä, mieluiten kuitenkin heti ilmoittamisen yhteydessä.
• Katoslistat
Katoslistat ovat nähtävillä sisäänkirjoituksessa sekä katosten päädyissä. Lisäksi
varikkoportin järjestyksenvalvojilla on katoslistat ja he neuvovat tarpeen mukaan
katospaikkasi sijainnin.
• Voilokit
Voilokit noudetaan sisäänkirjoituksesta. Sisäänkirjoitus avautuu kaksi tuntia ennen
ensimmäisen lähdön esittelyä.
• Kengitysinfo
Kengitystiedot ilmoitetaan eläinlääkärille tai valjakkotarkkailijalle viimeistään puoli
tuntia ennen lähtöä.
• Tunnistus
Radan henkilökunta käy tunnistamassa tunnistettavat hevoset katoksilla ennen lähtöä.
Muista pitää hevosen rekisteriasiakirja aina mukana kun kilpailet ja kuljetat hevosta.
• Lämmitys
Radalla voidaan lämmittää molempiin suuntiin niin että vasten kilpailusuuntaa ajaminen
tapahtuu radan ulkoreunalla.
• Alkotesti
Arvotut ohjastajat puhallutetaan sisäänkirjoituksessa.
• Rangaistukset
Rangaistuksista tiedotetaan tulospöytäkirjoissa, jotka ovat nähtävillä sisäänkirjoituksessa.
Ravipäivän muihin ohjastustehtäviin vaikuttavat rangaistukset sekä ajokiellot ilmoitetaan
heti tiedon tultua henkilökohtaisesti ohjastajalle.
• Kengitysseppä
B-katoksella. Puhelinnumero löytyy käsiohjelman etuosasta.

• Eläinlääkäri
Eläinlääkärikopilla varikkoporttien luona
• Näytteenotto
Näytteenottotilat eläinlääkärikopin yhteydessä. Radan henkilökunta ottaa
näytteenottoon määrätyn hevosen vastaan kilpailun jälkeen tämän tullessa pois radalta.
• Ambulanssi
Ambulanssi päivystää Ravintola Pegasuksen edessä yleisöalueen puolella
• Voittajaseremoniat
Seremoniat tapahtuvat joko voittaja-aitiossa tai radan ulkoreunalla.
• Lämmitysajat, autolähtöharjoitukset ja niiden ajat ja paljon muuta tärkeää informaatiota
löydät ravien käsiohjelmasta, joten tutustu siihen huolella. Käsiohjelmasta löydät myös mm.
toimiston puhelinnumeron. Valmentaja saa käsiohjelman talliportilla.
• Varikkoalueen työntekijät auttavat valjakoita valjasrikon tai muun vastaavan sattuessa
ravien aikana. Varikkoalueella eläinlääkärikopissa on myös varavarusteita. Näitä on
mahdollista lainata varusterikon sattuessa.
STARTIN JÄLKEEN
• Hevosten pesupaikat ovat avoinna koko ravien ajan. Ole ystävällinen ja pese ripeästi
hevosesi, jotta kaikki pääsevät ajoissa pesemään. Lämpimän veden määrä on rajallinen,
joten varusteiden ja kärryjen peseminen sillä ei ole suotavaa.
• Jos katoksesi on jaettu, yritä suoriutua mahdollisimman nopeasti startin jälkeen pois siitä,
jotta seuraavat kilpailijat saavat riittävästi aikaa valmistautua starttiin.
• Palauta voilokkisi sisäänkirjoitukseen, sillä niitä tarvitaan seuraavissakin raveissa. Samalla
voit ottaa lähtösi tulospöytäkirjan mukaan sisäänkirjoituksesta. Sisäänkirjoitus on auki puoli
tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.
• Palkinnot maksetaan viimeistään kahden viikon kuluttua raveista. Poikkeuksen tähän
tekevät V75-ravit, joissa palkintoja pidätetään ainakin dopingtesteissä käyneiden osalta
dopingtulosten selviämiseen asti.
MUUTA
• Raviradan toimisto ja Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n toimisto ovat avoinna:
maanantai-torstai klo 8-15 (perjantaisin suljettu) ja ravipäivinä koko päivän.
Poikkeuksellisista aukioloajoista ilmoitetaan liiton ja raviradan internet-sivuilla.
• Raviponien tunnistaminen ja mittaaminen
o Poni tunnistetaan ja mitataan eläinlääkärin kopilla aina ennen uran ensimmäistä
kilpailua ja mittaustulos merkitään raviponin mittauskorttiin.
o Ponin passi ja mittauskortti on oltava mukana aina kun poni tunnistetaan ja mitataan.
o Lisäksi 4-6-vuotias poni mitataan vuosittain aina ennen kalenterivuoden ensimmäistä
kilpailua.
o 7-vuotiaana tai vanhempana uransa aloittava poni tunnistetaan ja mitataan ennen
ensimmäistä kilpailua.
o 8-vuotiaana poni tunnistetaan ja suoritetaan loppumittaus ennen kalenterivuoden
ensimmäistä kilpailua. Huom! Loppumittaus koskee jo kaikkia vuonna 2009 8-vuotiaita
poneja, vaikka ne olisivat startanneet ennen 1.4. jolloin uusi sääntö tuli voimaan.
o Mittauksen saa suorittaa vain ravien eläinlääkäri tai valjakkotarkkailija sekä
hevosjalostusliiton toimihenkilö tai Suomen Ratsastajainliiton virallinen mittaaja.
o A-kategorian poneilla säkäkorkeus saa olla enintään 107 cm ja B-kategoriassa
säkäkorkeus saa olla 107,1 - 130 cm.
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