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Kilpailukutsu:   LAATUARVOSTELU 2019  

Paikka:   Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää  

Luokat:  Luokka 1 Estehevoset 5.10.2019 

   Luokka 2 Askellajihevoset 6.10.2019 

   Luokka 3 Kenttähevoset 5.-6.10.2019 

Osallistumissäännöt: 

1. Osallistumisoikeus 

Laatuarvosteluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lämminveriset ratsuhevoset ja 
vuonna 2014 syntyneet, varsoneet tammat, joilla ei ole varsa alla. Hevosen tulee olla: 

- FWB-kantakirjan pääosastoon merkitty ja polveutua jalostukseen hyväksytystä̈ oriista  

tai 

- Muuhun hyväksyttyyn kantakirjaan ensirekisteröity hevonen, mikä täyttää 
polveutumisvaatimukset 

Hevosen tulee olla merkitty Suomen Hippoksen rekisteriin ilmoittautumispäivään 
mennessä. Ainoastaan tietokantaan merkityllä̈ hevosella ei ole osallistumisoikeutta.  

2. Arvostelukohteet  

Estehevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, esterata ja rakennearvostelu                                      
Askellajihevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, askellajikoe ratsain ja rakennearvostelu                                  
Kenttähevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, esterata, askellajikoe ratsain ja 
rakennearvostelu. Tapahtuma on este- ja askellajihevosille 1-päiväinen, kenttähevosille 2-
päiväinen. Kenttähevosten rakennearvostelu esteradan jälkeen lauantaina. 

3. Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu FWB-yhdistyksen sähköisellä lomakkeella 20.9.2019 klo 16.00 
mennessä. Lomake löytyy FWB-yhdistyksen sivuilta finnishwarmblood.fi.  

Jälki-ilmoittautuminen +50€ mahdollinen 27.9.2019 klo 16.00 asti.  
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4. Osallistumismaksut  

Osallistumismaksu 100 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 80 €), FWB- 
yhdistyksen jäsenten hevoset 80 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 60 
€). Osallistumismaksu maksetaan FWB-yhdistyksen tilille FI47 6601 0001 0199 42 
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan 
osallistumismaksun. Ilmoittautumisajan jälkeen perutuista ilmoittautumisista 
lähtömaksusta palautetaan puolet (50%) vain eläinlääkärin-/lääkärintodistusta vastaan. 
Ennen ilmoittautumisajan päättymistä perutut ilmoittautumiset eivät aiheuta ilmoittajalle 
kuluja. Peruutukset sähköpostilla info@finnishwarmblood.fi tai p. 050 562 6630/Jani 
Peltola.  

6. Palkinnot  

FWB- hevosten palkinnot (50 % kasvattajalle ja 50 % omistajalle). FWB hevoset palkitaan 
sijoittumisestaan huolimatta paremmuusjärjestyksessä (esimerkkinä mikäli FWB hevonen 
sijoittuu luokassaan kolmanneksi muita kantakirjaa edustavien jälkeen, tämä FWB 
hevonen palkitaan 1. palkinnolla ja seuraavaksi paras FWB hevonen 2. palkinnolla jne):  

1. Sija 590 € 
2. Sija 430 € 
3. Sija 260 € 
4. Sija 170 €                                                                                                                      

Sijat 5.-10 110 € 

FWB-hevosille kohdennettavat palkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun 
edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta Maa- ja 
metsätalousministeriön kautta.  
 
Muihin kantakirjoihin ensirekisteröityjen hevosten palkinnot (100 % omistajalle):  

1. Sija 170 € 
2. Sija 150 € 
3. Sija 130 € 
4. Sija   80 € 
5. Sija   50 € 
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Palkintojenjakoon kutsutaan kaikki sijoittuneet ratsain. Palkintojenjaosta voi olla poissa 
ainoastaan puheenjohtajatuomarin luvalla. Kenttähevosten palkinto määräytyy parhaan 
sijoittumisen mukaan (esim. Mikäli kenttähevonen sijoittuu esteluokassa 3. ja 
askellajikokeessa 4., palkkio maksetaan hevosen kantakirjan mukaan 3.sijan perusteella, 
askellajikokeen 4. palkkio maksetaan 5. sijoittuneelle jne.). Paras este-, kenttä- ja 
askellajihevonen loimitetaan. Paras kenttähevonen määräytyy molempien päivien 
tuloskeskiarvon perusteella. 

7. Expo 

Tapahtuma tarjoaa näytteilleasettajille mahdollisuuden vuokrata EXPO -piste. EXPO-
paikka sisältää tarvittaessa apupöydän ja noin metrin alueen pöydän ympäriltä. EXPO-
paikan varaus tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen teija.sipilä@blab.fi 

EXPO-paikan vuokra on yhdeltä päivältä 150€ ja kahdelta päivältä 250€. Vuokra 
maksetaan FWB-yhdistyksen tilille FI47 6601 0001 0199 42 ilmoittautusmipäivään 
(20.9.2019) mennessä. 

8. Muuta  

Lähtölistat julkaistaan FWB-yhdistyksen sivuilla viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. 
Muista ottaa numerolappu hevoselle mukaan. Tapahtumassa noudatetaan SRL:n 
kilpailusääntöjä. Hevosia ja esittäjiä ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Tilaisuuteen 
osallistuminen tapahtuu hevosen omistajan ja kaikkien asianosaisten omalla vastuulla.  

9. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin 

Kilpailuiden johtaja: 5.-6.10.2019 Håkan Wahlman p. 040 544 2917 

Stewardit: Ilmoitetaan myöhemmin 

Tuomarit:   Ilmoitetaan myöhemmin 

Lisätietoja:  Askellajihevoset Stella Hagelstam stella@stellahagelstam.fi p. 
050 331 3035                                                                                 
Este- ja kenttähevoset Anja Lönnholtz anja.lonnholtz@gmail.com    
p. 0400 314878                       
Tapahtumavastaava Teija Sipilä teija.sipila@blab.fi p. 040 849 8819                   
Jani Peltola info@finnishwarmblood.fi p. 050 562 6630                      
Suomen Hippos ry Sanna Uotila sanna.uotila@hippos.fi p. 040 5062196 
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10. Karsinapaikat 

Karsinapaikkavaraukset ja sähköpaikkavaraukset suoraan Ratsastuskeskus Ainoon, 
info@ratsastuskeskusaino.fi. Karsinoita on rajoitettu määrä ja ne varataan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Karsinamaksut: vuorokausi 50€, päiväkarsina 25€ ja sähköpaikka 25€.  

 

Tervetuloa kilpailemaan!  

 

 

SUOMEN HIPPOS RY ja FWB-YHDISTYS RY  

 


