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YLEISTÄ
Maneesissa, kentällä ja ratsastusteillä hevosilla tulee olla suitset, pelkkä riimu ei riitä.
Liikkuminen hevosten kanssa maatyökeskuksen (STARA) alueella on kiellettyä.
Läpiajo maatyökeskuksen (STARA) kautta on kielletty, johtuen siellä liikkuvien ihmisten
turvallisuudesta.
Koirat tulee pitää alueella kytkettynä Helsingin kaupungin järjestyssääntöjen mukaisesti.
PIHA-ALUEET
Piha-alueilla, tallien ja maneesien ympäristössä hevosten kanssa liikutaan ainoastaan käynnissä.
MAASTOT
Maastossa ohittaminen tapahtuu turvallisuus huomioiden aina käynnissä. Ratsastus maastossa on sallittua
ainoastaan erikseen merkityillä ratsastusteillä. Kävelyteillä ratsastaminen on ehdottomasti kielletty.
Huomioikaa erityisesti, että syksyisin sänkipelloilla ratsastaminen on kielletty (pellot suoraviljellään eli ne
ovat viljapeltoja jo tuolloin).
KENTÄT
Lannan kerääminen
Kenttien käyttö edellyttää, että jokainen käyttäjä (ratsastaja, taluttaja) kerää hevosensa ja muut
havaitsemansa jätökset kentän reunalla olevaan keräilyastiaan kentälle tullessa ja/tai pois lähtiessä.
Ratsastettaessa lantakasat kierretään, jotta ne eivät sekoitu pohjaan. Näin voimme varmistaa, että kentät
säilyvät hyvässä kunnossa. Katsojia kehotetaan auttamaan keräämisessä.
Pieni kenttä
Normaalitilanteessa koko kenttä on yhteisessä käytössä, mikäli kenttää ei ole erikseen varattu muuhun
käyttöön.
Voit halutessasi hypätä kentällä. Pienellä kentällä voi olla sopiva määrä esteitä ratsastajia varten. Kaikki
esteet tulee kerätä pois lanausta edeltävinä iltoina.
Iso kenttä
Normaalitilanteessa iso kenttä on varattu Tuusulantien puoleisesta päästä alkaen seuraavasti:
¼ Opisto, ¼ Koulu ja ½ yksityishevoset.
Mikäli Opisto tai Koulu eivät ole kentällä, on heidän alueensa vapaasti yksityishevosten käytettävissä.
Voit halutessasi hypätä kentällä, mikäli ura on vapaana sileällä työskentelyä varten (iso tai pieni kenttä).
Ison kentän kautta (katsomon puoleista reunaa) saa kulkea maastoon vaikka kentällä olisi tunnit tai
valmennus.
Kenttien kastelu
Kenttien kastelu on automaattisesti päällä. Tarvittaessa kastellaan lisäksi manuaalisesti tai otetaan kastelu
pois päältä. Ota yhteyttä Antti Aalto, 040 515 0091, Ratsastuskoulu, jos sinulla on toiveita kastelun
suhteen.
Kouluaidat
Kouluaidat ovat kaikkien käytössä kentällä ollessaan kuitenkin niin, että ensimmäisenä paikalle saapuva
saa myös toteuttaa harjoituksensa ensimmäisenä. Esteiden rakentaminen kouluaitojen sisälle on kielletty.
Jos haluat kouluaidat muuna aikana käyttöösi, pyydä seuralta lupa niiden pystyttämiseen. Kouluaitojen, kirjaimien tai – kannattimien käyttö esteinä, esteiden osina tai ratamerkkeinä on kielletty. Ota yhteyttä
seuran hallituksen jäseneen, jos valmennuksessa menee jokin aidan osa rikki, jotta ne pystytään
korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Esteet
Maapuomeina käytetään vain kolhuisia, kokovalkoisia tai kokoharmaita 3 m puomeja. 4 m puomien sekä
muiden hyväkuntoisten puomien käyttö maapuomeina ei ole sallittua.
Puomit säilytetään ensisijaisesti niille tarkoitetussa telineessä. Kummaltakin kentältä löytyy riittävä varustus
valmentautumiseen. Jos tarvitset lisäkalustoa, voit siirtää esteitä kentältä toiselle. Siirretyt esteet tulee
kuitenkin palauttaa alkuperäiselle kentälle saman päivän aikana. Ota yhteyttä seuran hallituksen jäseneen,
jos valmennuksessa menee jokin esteen osa rikki, jotta ne pystytään korjaamaan mahdollisimman
pikaisesti.
Esteiden keräys kentältä
Esteitä ei saa jättää kentälle, vaan ne tulee aina käytön jälkeen korjata pois kentän laidalle, niin etteivät
ne haittaa kentän lanausta. Pienellä kentällä voi kuitenkin olla sopiva määrä esteitä ratsastajia varten.
SÄÄNTÖJEN LAIMINLYÖNTI
Lannankeräys- ja esteidenkeräysvelvoitteen rikkomisesta seuraa suullinen huomautus ja rikkeen toistuessa
kirjallinen varoitus. Kahden kirjallisen varoituksen jälkeen seuraa kenttien käyttökielto määräajaksi.
Rikkomuksista voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: maneesi@kolumbus.fi
MANEESIT
Maneeseissa noudatetaan maneesisääntöjä (ks. www.tuomarinkylanmaneesi.fi/saannot). Kesäaikana
noudatetaan kausikorttisääntöjä.

Suosittelemme käyttämään aina kypärää kentillä, maastoissa ja maneeseissa ratsastettaessa!

