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TERVETULOA KILPAILEMAAN MÄNRAlle 

 
Tässä muutamia ohjeita ja vinkkejä, jotta saat kisapäiväsi sujumaan jouhevasti. Kääntöpuolella on 
alueen pihakartta opasteineen. Tutustu siihen huolella. Keltaisella merkityt kohdat ovat koronan leviä-
misen estämiseksi huomioitavia asioita. 

 
 
Noudata parkkeerausohjeita, niin piha-alue pysyy toimivana ja turvallisena kaikille. 
Sallitut trailerialueet on merkitty karttaan tunnuksella P. Parkkeeraus noudattaen riittä-
vää turvaväliä. 
 
Otathan huomioon muut kilpailijat ja yleisön. Säilytä turvavälit, älä muodosta ruuhkaa 
kulkureiteille (esim. maneesi). Kansliassa voi olla kerrallaan vain yksi henkilö. Maksuväli-
neenä käy vain pankkikortti ja Mobile Pay. 
 
Liiku hevosen kanssa vain kulkuväylillä ja huomaathan, että hevosella on oltava suit-
set myös talutettaessa. Riimunnarun sijaan käytä liinaa.  
 
Käsihevosten talutusalue on merkitty karttaan keltaisella viivalla. Liiku rauhallisesti, 
jotta et häiritse kilpailusuoritusta tekevää ratsukkoa. Turvallisuussyistä hevosia ei tule 
kävelyttää tallin piha-alueella. Hevosta ei saa jättää yksin edes traileriin ilman valvontaa. 
Siivoa hevosesi jätökset piha-alueelta. 
 
Koiran tuominen tallialueelle on kielletty. Annathan tarhoissa olevien hevosten olla 
rauhassa. Varo tarhojen sähköistettynä aitoja! 
 
Talli (F) on rauhoitettu ulkopuolisilta kisojen aikana. Vesipisteet löydät ulkoseinästä 
WC:n vierestä (E) ja tallin pitkältä seinältä sisääntulotien varrelta. Jos tarvitset vettä, 
pyydä sitä toimitsijalta, joka huolehtii vesipisteen hygieniasta. Tupakointialue on WC:n 
edustalla ja tupakointi on sallittua vain sillä alueella. WC:ssä käsienpesumahdollisuus ja 
käsipaperia. Poistuessasi WC:stä jätä ovi auki. 
 
Tarkista ilmoitustaululta (D) aikataulu mahdollisten muutosten varalta (peruutukset 
tms.)  
 
Alueella palvelee pienimuotoinen puffetti. Maksu vain pankkikortilla tai Mobile Paylla. 
Puffetissa on käsidesiä. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä toimitsijoihin, jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa pa-
lautetta. Olemme kisoissa paikalla sinua varten. Palautetta otamme vastaan mielel-
lämme myös kisojen jälkeen osoitteeseen mantsalan.ratsastajat@gmail.com.  

 

 
Tsemppiä kisoihin ja tervetuloa uudestaan! 

mailto:mantsalan.ratsastajat@gmail.com
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A = ulkokenttä
B = maneesi
C = kisakanslia ja buffa
D = ilmoitustaulu
E = WC, vesipiste, tupakointialue
F = talli (ei pääsyä       )

P =  trailerit
P  = varaparkkipaikka

parkkeeraussuunta

Kulkureitti tai –suunta

Käsihevoset

Yleisöparkki

Kulkutie tarhoille jätettävä vapaaksi

Vesipiste (2 kpl)
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