
OHJEET KILPAILIJOILLE JA YLEISÖLLE 7.6. 
Ohjeet kilpailijoille 
Tauon jälkeen ensimmäiset ravit Lappeessa ravataan sunnuntaina 7.6. Ravit järjestetään 
poikkeusjärjestelyin. Tallialueelle saavat tulla ainoastaan kilpailuihin osallistuvat ohjastajat, 
valmentajat, hoitajat ja mahdolliset hevosauton kuljettajat. Raveissa tulee noudattaa 
poikkeusajan ohjeistuksia. Sisääntuloportilla tarkastetaan henkilömäärät. Pyydämme, että 
valmentajat tekisivät listat töissä olleista, jos tartuntaketjuja myöhemmin pitää jäljittää.  

Sisäänkirjoitus on auki. Kilpailunumerot noudetaan sisäänkirjoituksesta ja palautetaan 
pestynä sisäänkirjoitukseen. Sisäänkirjoituksessa voi asioida vain yksi asiakas kerrallaan. 
Kengitys- ja kärrytiedot ilmoitetaan Heppa-järjestelmässä. Toivomme, että kaikki maksut, 
tehdään kortilla.  
 
Tallikahvio on auki normaalisti, asiakaspaikkoja on sisätiloissa rajoitetusti. Suosittelemme 
korttimaksua! 

Kilpailualueella kaikkien on jakaannuttava niin, että kaikki pitävät riittävän turvavälin 
toisiinsa. Yhteiskäytössä olevat tilat, esineet ja välineet puhdistetaan säännöllisesti. Ohjastajia 
suositamme vaihtamaan vaatteet autossa. Pukuhuoneet eivät ole käytössä. Ohjastajien 
pakollisia alkometripuhallutuksia ei tehdä. Puhallutus vain erikoistilanteessa.  

Hevostarvikeliikkeissä asioivat saavat kulkea tallialueen ja yleisöalueen välisestä portista, 
mutta vain hevostarvikeliikkeisiin jotka ovat portin vieressä. Tallialueelle on palattava 
välittömästi asioinnin jälkeen. Raveja ei ole mahdollista jäädä seuraamaan yleisöalueelta 
käsin.  

Huomioithan poikkeusaikataulut!  Huomioithan uudet, 1.6. voimaan tulleet aikataulut 
koskien sunnuntain päiväraveja. 
Jos raveissa järjestetään kymmenen lähtöä, starttaa ensimmäinen lähtö kello 13:00. 
 Lähtö 1 starttaa klo: 13:00 
Ei verryttelyä lähtöjen 1 ja 2 välissä 
 Lähtö 2 klo 13:14 
 Lähtö 3 klo 13:34 
 Lähtö 4 klo 14:00 
 Lähtö 5 klo 14:20 
 Lähtö 6 klo 14:40 
 Lähtö 7 klo 15:00 
 Lähtö 8 klo 15:55 
 Lähtö 9 klo 15:30 
 Lähtö 10 klo 15:45 
Ei verryttelyaikaa ennen kolmea viimeistä lähtöä.  
 
 
 
 
 
 



 
Ohjeet yleisölle 
Saamme ottaa enintään 500 hengen yleisön seuraamaan Lappeen sunnuntairaveja. 
Kilpailevien hevosten omistajat pääsevät paikalle ilmoittautumalla ennakkoon pe 5.6. klo 10 
mennessä osoitteeseen antti.tamminen@lappeenravit.fi Rajoituksena 2 omistajaa/hevonen. 
Sallitun yleisömäärän otamme paikalle saapumisjärjestyksessä katsomon pääportilta, portti 
avataan klo 12. Pääsyliput: yli 15-vuotiailta 6 €, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiehet 4 €. 
Raveja on mahdollista seurata myös omasta autosta pääportin sisäpuolella tai radan varressa. 
Autolippu maksaa 2 €. 

Katsomoalueelta ei ole lainkaan kulkua tallialueelle! Katsomoalueella avoinna grillikioski, 
josta saa grillituotteiden lisäksi kahvia sekä suolaista että makeaa kahvileipää. Totoa on 
mahdollista pelata paikan päällä ulkona. Katsomot ovat kiinni lukuun ottamatta  wc-tiloja. 

Huolehdimme ravitapahtumamme yleisö- ja varikkotilojen hygieniasta ja paikalle saapuvien 
tehtävänä on pitää erityisen hyvä huoli turvaetäisyyksistä ja sairaana ei saa missään 
tapauksessa tulla raveihin. Järjestyksenvalvojat valvovat tapahtumaa ja ohjeistavat 
tarvittaessa asiakkaita. 

 

 

 


