Kilpailijainfo Ahvenanmaan raveissa kilpaileville
Sisääntulo
Tallialueelle saavutaan Travbanevägen nimistä tietä pitkin. Tämä kääntyy radalle Godbyvägen
nimiseltä tieltä. Travbanevägen tien varrella on vierastallit oikealla. Ensin talli C, sen jälkeen talli B
ja lähinnä ravirataa talli A. Perillä tallialueella löydät uuden ulkotallin vasemmalla,
sisäänkirjoituksen ja tallikahvion suoraan edessä (I), ja näiden takana uusi talli.

Sisäänkirjoitus
Sisäänkirjoitusmaksu on 30 euroa, ja se maksetaan sisäänkirjoitukseen, joko käteisellä tai
pankkikortilla. Maksuun sisältyy valjastuspaikka, mahdollinen tunnistus ja raviohjelma.

Valjastuspaikat
Kaikki hevoset saavat valjastuspaikan. Sisäänkirjoituksessa (I) löytyy listat valjastuspaikoista.
Sisäänkirjoitus aukeaa viimeistään kaksi (2) tuntia ennen ensimmäistä lähtöä. Valjastuspaikkojen
listat löytyvät myös kaikista talleista (A, B, C ja uusi talli). Lista löytyy myös raviradan kotisivuilta
viimeistään ravipäivänä. Mikäli sinulla on valjastuspaikkojen suhteen erikoistoivomuksia, ilmoita
ne viimeistään kaksi päivää ennen raveja osoitteeseen travet@aland.net .

Pukuhuone
Uudessa tallissa löytyy pukuhuone jonne kulku läntisen päädyn kautta.

Numerokyltit
Numerokyltit noudetaan sisäänkirjoituksesta. Kuittauksen jälkeen numerokyltti on kilpailijan
vastuulla, joten pidä siitä hyvää huolta ja palauta se siistissä kunnossa.

Kengitysinfo
Valmentaja tai hänen edustajansa on velvollinen ilmoittamaan mikäli hevonen kilpailee ilman
kenkiä (edessä, takana, tai kokonaan) sisäänkirjoitukseen viimeistään 15 minuuttia ennen lähdön
esittelyä. V65, V5 tai V4 lähtöjen osalta on tiedot ilmoitettava viimeistään 60 minuuttia ennen
ensimmäisen kohteen esittelyä.

Tunnistus
Tunnistus aloitetaan kaksi tuntia ennen ensimmäistä lähtöä. Hevonen tunnistetaan ilman valjaita
suojia. Muista pitää hevosen passi mukana kun kilpailet tai kuljetat hevosta. Tunnistaja hakee
tunnistettavan hevosen talialueella.

Lämmitysajo
Lämmitysajo radalla voi tapahtua kumpaankin suuntaan. Kuitenkin niin että hitaampi ajo
suoritetaan kilpailusuunnan vastaisesti. Varothan voittajaseremoniaan osallistuvaa valjakkoa.

Alkotesti
Kaikki (yli 15v.) ohjastajat puhallutetaan sisäänkirjoituksessa.

Rangaistukset
Rangaistuksista tiedotetaan tulospöytäkirjoissa, jotka ovat nähtävillä sisäänkirjoituksessa.

Eläinlääkäri
Eläinlääkäri on paikalla kilpailujen aikana. Tavoitat hänet sisäänkirjoituksen kautta.

Näytteenotto
Näytteenotto tapahtuu A talissa (läntisessä puolessa). Radan henkilökunta ottaa näytteenottoon
määrätyn hevosen vastaan tämän poistuessa radalta.

Voittajaseremoniat
Voittajaseremoniat tapahtuvat keskikentän voittajakehässä. Voittajakuvan voi tilata sähköpostilla
travet@aland.net.

Kilpailun jälkeen
Hevosten pesupaikka löytyy tallikahvion rakennuksesta sekä uuden tallin takana. Pesupaikkoja on
rajoitetusti ja pestäviä hevosia useampi, joten olethan ripeä. Mikäli haluat pestä valjaita ja kärryjä
löytyy näille pesupaikka uuden tallin läntisen päädyn kohdalla. Sisäänkirjoitus sulkeutuu noin 30
minuuttia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen.

