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Hei taas!
Kimpassamme on jo hieno kolminumeroinen määrä osakkaita. Olemme saaneet
mukavasti näkyvyyttä, ja kirimmekin vuoden 2014 Raviliigassa kolmen suosituimman
kimpan kärjessä yhdessä Lahden ja Kaustisen raviratojen suomenhevoskimppojen
kanssa.
Lämmin kiitos kaikille markkinoinnissa avustaneille!
Valmentaja Ilkka Korpi ja minä kerroimme SRL:n kimpasta ja sille hankittavasta
varsasta Finnderbyssä Ypäjällä kesäkuun alussa.
Kisastudiossa tehdyt haastattelut välitettiin ratsastustapahtuman yleisölle ison
screenin kautta. Nauhoitetut versiot on nyt ladattu YouTubeen, ja voitte katsoa ne alla
olevista linkeistä.
Omassa osuudessani kerron siitä, mistä Raviliigan SRL‐kimpassa on kyse. Ilkka valaisee
sitä, mitä hän katsoo valitessaan meille varsaa huutokaupasta, miten varsan
valmennus aloitetaan ja ketkä osallistuvat sen hyvinvoinnista huolehtimiseen.
Pauliina: http://youtu.be/iDC3ZbN90eE
Ilkka: http://youtu.be/cmmCktBA8sk
Kootut selitykset tämän tiedotteen lopussa avaavat joitakin Ilkan haastattelussaan
mainitsemia termejä.
Hevosurheilu‐lehden uusimmassa numerossa (perjantai 27.6., sivu 4) on juttua Porin
huutokaupasta ja kimpastamme. Ilkkaa haastatellaan jutussa.
Pauliina Raento
SRL:n Raviliiga‐kimpan vetäjä
srl.raviliiga14@gmail.com

Hevosurheilu‐lehdellä on käynnissä
Raviliiga 2014 ‐kampanja. Lehden
nettiversiota voi lukea maksutta elokuun
loppuun saakka rekisteröitymällä lukijaksi
osoitteessa http://www.raviliiga.fi/

https://www.facebook.com/srlkimppa

Täyttä laukkaa Lahteen!
Sähköpostiviestini liitteenä on tervehdys Jokimaan raviradalta. Lahden radan väki on siis kutsunut raviliigalaiset jokakesäiseen Suur‐
Hollola‐ravisuurtapahtumaan sunnuntaina 6. heinäkuuta. Ravit alkavat klo 14. Ks. http://www.suurhollola.fi/
Kutakin vuoden 2014 Raviliigan osuutta kohden on varattu yksi lipuke, jolla saa Suur‐Hollolan pääsymaksun puoleen hintaan eli
viidellä eurolla. Esitä täytetty lipuke portilla.
Käy heti saavuttuasi Raviliigapisteessä ja varmista sunnuntain aikataulu. Viimeisimmän tiedon mukaan raviliigalaisten ohjelmassa
on ainakin leikkimielinen joukkuekilpailu ”Tietoa ja tarkkuutta” sekä valmentajavierailuja. Saamani tiedon mukaan joukkuekisa
alkaa kello 15.
Mikäli joku uskaltautuisi edustamaan kimppaamme ja puolustamaan ratsuväen kunniaa joukkuekilpailussa, ilmoittautukoon
minulle pika‐pikaa: srl.raviliiga14@gmail.com. Mikäli päätät osallistua viime tingassa tai omaa SRL‐joukkuetta ei saada kasaan,
Lahden Raviliigan suomenhevoskimpan vetäjä Sirpa Korhonen vinkkasi, että olette tervetulleita hänen porukkaansa .
Sirpa lupasi myös edustaa minua tässä tapahtumassa, sillä en valitettavasti pääse itse paikalle työtehtävieni vuoksi.

Porin ravirata on hyvässä kunnossa Kuninkuusravien kilpailuja varten.
Lauantain T75‐raveissa siellä juostiin useita ennätyksiä.
Suomenhevosten pääsarjan voitti kuvassa kärkeen siirtyvä ori Köppinen
(numero 9). Köppisen voittoaika 23,5 on keskipitkän matkan (2620 m)
tasoitusajon Suomen ennätys. Edellinen, Teijan Tähden nimissä ollut
ennätys parani neljällä kymmenyksellä.
Kuninkuusravit järjestetään Porissa 2.–3. elokuuta, heti
varsahuutokauppamme (1.8.) jälkeen. Lisätietoa saat osoitteesta
http://www.kuninkuusravit.fi

Katso Köppisen ennätysjuoksu tästä linkistä:
http://down0.09181‐down0.dna.qbrick.com/09181‐down0/archive/20140628/20140628_23_109_360.mp4

Siitä Raviliigan
ravireissusta Ruåtsiin
27.-29.9… Tulee ihan
paras piristys syksyyn!

Juvisst! Siitähän on mustaa
valkoisella, osoitteessa
http://www.matkapojat.fi/raviliiga
Ja Raviliiga-tiedotteessa 25.6.

Hengissä ovat, mutta kesäisessä lepotilassa… Jade ja Jenni viihtyvät Hevosopiston laitumella Ypäjällä.

KOOTUT SELITYKSET
Opetettu ajolle
Suomenhevosen opettaminen ravihevosen ajotehtäviin alkaa yleensä
1,5‐vuotiaana, kun kesän laidunkausi päättyy. Varsa totutetaan
valjaisiin, aisoihin ja kärryihin asteittain, ensin taluttajan avustamana.
Toimiva hevonen kuuntelee ja noudattaa käsittelijänsä ohjeita
vireästi, nöyrästi ja halukkaasti. Se käyttäytyy asiallisesti uusissakin
tilanteissa. Toimiva ajohevonen mm. etenee ajajan toivomalla
vauhdilla, ja kääntyy, peruuttaa ja pysähtyy pyydettäessä.

Opetuslähdössä nuori ravihevonen tutustuu kilpailuympäristöön ja ‐oloihin oikeaa starttia vastaavassa tilanteessa. Hyväksytyssä
opetuslähdössä 3‐vuotias suomenhevonen juoksee puhdasta ravia kilometriajan, joka asettuu välille 1.50–2.00. Kaksivuotiaalta
suomenhevoselta vaaditaan aika 2.00–2.20.
Koelähdössä varmistetaan hevosen ravikilpailukelpoisuus. Hyväksytty suoritus antaa ravikilpailuoikeuden. Kolmivuotiaan suomenhevosen
suoritus hyväksytään, jos sen kilometriaika on enintään 1.50. Koelähdössä juostava matka on 2000–2500 metriä.
Kilometriaika merkitään hevosen tietoihin yleensä ilman minuuttia. Esimerkiksi hevonen, jonka ennätys on 24,9aly, on juossut lyhyen (eli
mailin) kilpailumatkan keskimääräisellä kilometriajalla 1 minuutti 24,9 sekuntia. Ravikilpailuissa väliajat mitataan 500 metrin välein.
Kirjain a kertoo, että aika on syntynyt ryhmäajossa eli autolähdössä, jossa hevoset kiihdyttävät matkaan lähtöauton siivekkeiden takaa.
Jos hevosen juokseman ajan perään on esimerkiksi ravien käsiohjelmassa merkitty kirjain x, se tarkoittaa, että hevonen on laukannut
kilpailusuorituksensa aikana.
Tasoitusajossa eli volttilähdössä kilpailijat jaetaan lähtökarsinoihin perusmatkalle ja 20 metrin takamatkoille (esim. 2600 m, 2620 m ja
2640 m). Kilpailuasetelmaa tasoittavan pidemmän juoksumatkan perusteena voi olla esim. hevosen ennätys, voittosumma tai sukupuoli.
Opetus‐ ja koelähdöistä, lähetystavoista ja ennätysten kirjaamisesta kerrotaan tarkemmin voimassa olevissa ravikilpailusäännöissä:
http://www.hippos.fi/raviurheilu/saannot/ravikilpailusaannot
Haastattelijan mainitsema ”numerolappu kärryn kyljessä” on ravikielellä voilokki.

