
 

 

OHJEET RIKSUN HARJOITUSRAVEIHIN TULIJOILLE 2.7.2020 (Päivitetään tarpeen mukaan.)  
 

Harjoitusraveissa huomioidaan juuri sillä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja 
muut linjaukset.   

 

Kilpailijaohjeet:  
 

Harjoitusraveissa noudatetaan kokoontumisrajoituksia ja muistetaan turvavälit. Missään 

tilanteessa ei saa kokoontua yhteen.  

o Muistetaan käsihygienia! 

o Käsien pesu saippualla ja käsidesin käyttö aina, kun on mahdollisuus.  

o Saippuaa löytyy varikkoalueen vessoista. 
o Käsidesiä löytyy vessoista ja tallikahviosta.  

 

 

Toiminta raviradalla: 

• Kun saavut raviradan portille kerro toimihenkilölle hevosesi sarja, hevosesi nimi, ja 

ohjastajan nimi  

• Osallistumismaksu (5€) maksetaan sisääntuloportilla, vältä käteisen käyttöä. 

• Harjoitusravien hevoskohtaisen osallistumismaksun (5€) voit maksaa myös kortilla. 

o Jos maksat käteisellä, varaa tasaraha.   

• Osallistumismaksun maksettuaan kilpailija saa voilokin ja portilla olevat toimihenkilöt 

kertovat katospaikan tai valjastuspaikan. 

o Muista kertoa toimihenkilöille, jos sinulla on ori, niin toimihenkilöt osaavat ottaa 

sen huomioon jakaessaan katospaikkoja. 

• Noudata toimihenkilöiden ohjetta katos/valjastuspaikasta.   

• Poneille ei ole katos/valjastuspaikkaa  

• Katokset jaetaan saapumisjärjestyksessä, niitä ei voi varata ennakkoon. 

o Ilmoittautuessasi voit merkitä lisätietoihin, jos sinulla on ori, niin 

toimihenkilöt osaavat ottaa sen huomioon. 

 

 

• Tallikahvio on avoinna, muista turvavälit ja vältä käteisen käyttöä.  

 

 

• Varikkoalueella ollaan vain oman kilpailusuorituksen vaatima aika.  

 

 

• Voilokit jätetään pestyinä portille poistumisen yhteydessä.  



 

 

Jonoja saattaa muodostua, siis tule ajoissa, ja tule hyvällä mielellä.   

 

 

Media:  

Harjoitusraveihin saapuvia median edustajia tai valokuvaajia pyydetään 

ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse (tiina.vuotila@riihimaenravit.fi). 

Ilmoittautuessa pyydetään kertomaan media, jota toimija edustaa.   

Kuvaaminen on sallittua tallialueella sekä maalisuoralla turvaetäisyydet huomioiden.   

 

 

Yleisinfo:  
Kaikkien on noudatettava terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia ohjeita. Sairaana ei 

saa tulla paikalle, ei edes vaikka olisi vain lieviä oireita. Riskiryhmiin kuuluvia suositellaan 

harkitsemaan paikalle tuloa.   

• Muista käsihygienia!  

• Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat  

• Muista pitää tarvittava välimatka muihin ihmisiin  

• Ei saa missään tilanteessa kokoontua yhteen  

Muista tutustua THL:n ohjeisiin:  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus  

 

 

 

 

 

 

Yleisohjeet: 

Harjoitusravit ovat oiva paikka tutustuttaa aloittelevia hevosia kilpatovereihin tai viimeistellä 

hevosten kilpailuvirettä. 

 

 

 

 

Harjoitusravien perusajatus: 

• Harjoitusravit kuuluvat ravikilpailujen vakuutusjärjestelmän piiriin. 

• Harjoituslähtöön osallistuvalta valjakolta vaaditaan: 

mailto:tiina.vuotila@riihimaenravit.fi
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus


o pakollinen kilpailuvakuutus 

o ajajalla ajolupa ja voimassa oleva kilpailulisenssi 
o kypärä ja turvaliivi ovat ohjastajilla pakolliset. 

• Harjoitusraveissa tulee noudattaa sarjamääritysten mukaista matkavauhtia. 

• Ainoastaan 1.25-sarjassa on sallittua ajaa viimeiset 500 metriä vapaavalintaista vauhtia. 

• Hiittikärryillä osallistuminen on kielletty, pois lukien sarjat 2.00 ja 1.50.  

 

 

Sarjamääritykset: 

• klo 18.00      Tas. ajo 1100 m  ponit 

• klo 18.20      Tas. ajo 2100 m  p. 2.00 

• klo 18.40      Tas. ajo 2100 m  p. 1.50 

• klo 19.00      Tas. ajo 2100 m  p. 1.40 

• klo 19.20      Tas. ajo 2100 m  p. 1.30 

• klo 19.40      Tas. ajo 2100 m  p. 1.25 

Sarjoja voidaan poikkeustapauksissa yhdistellä tai jakaa, mikäli ilmoittautuneiden määrä niin 

vaatii. 

 

 

Ilmoittautuminen, maksu ja aikataulu: 

• Ilmoittautuminen harjoitusraveihin tapahtuu Heppa-järjestelmän kautta tai puhelimitse 

ravipäivää edeltävänä päivänä klo 18.00 mennessä.  

• Osallistumismaksu on 5 euroa / hevonen / poni. 

• Osallistumismaksu maksetaan käteisellä paikan päällä / varikon portilla samalla kun 

saat voilokin. 

• Ilmoittautuminen ja poisjäännit: Sirkka Parviainen p. 041 434 5100 

• Harjoitusravien kilpailuaika alkaa tuntia ennen ensimmäistä lähtöä ja päättyy puoli 

tuntia viimeisen lähdön maaliin tulon jälkeen. 

• Kilpailuaikana rataa eivät saa käyttää harjoitusravien ulkopuoliset hevoset. 

 

 

Haluatko ilmoittaa hevosesi kahteen eri sarjaan? 

• Heppa-järjestelmän kautta saman hevosen voi ilmoittaa vain yhteen sarjaan kerrallaan. 

• Mikäli siis haluat ilmoittaa hevosesi kahteen eri sarjaan, ilmoita toisesta sarjasta 

kommentit radalle -osiossa. 

• Muussa tapauksessa hevosen ilmoittaminen koskee vain Heppa-järjestelmän kautta 

ilmoitettua yhtä sarjaa. 

 

 

Harjoitusravipäivät kesällä 2020: 

• tiistai 9.6.2020 klo18 - ilman yleisöä 

• tiistai 23.6.2020 klo18 - ilman yleisöä 

• tiistai 7.7.2020 klo18  



• tiistai 21.7.2020 klo18 

• tiistai 4.8.2020 klo18   

• tiistai 18.8.2020 klo18  

• tiistai 1.9.2020 klo17.40 

• sunnuntai 13.9.2020 klo11 (säävaraus)  

• sunnuntai 27.9.2020 klo11 (säävaraus) 

 

 

Menestyksekästä ravikesää 2020! 
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