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Pohjoismaiset Ratsastuskisat
Helsingissä 16.-20. 6. 37

Kilpailujen erikoisohjeet

A. TOIMIHENKILÖT:

Kisojen ylijohto.
Kisojen yliohjaaja Everstiluutn. L. Leander

Kisojen keskustoimikunta.
Puheenjohtaja Ev.luutn. L. Leander

2. varapuheenjohtaja ja keskusjaoston puheen
1. varapuheenjohtaja Ev.luutn. vphra R. Slackelberg

johtaja Majuri V. Rommi
Urheilujaoston puheenjohtaja Majuri H. O. von Essen

Liikennejaoston puheenjohtaja Kapi. R. Boi jer

Sanomalehtijaoslon puheenjohtaja Majuri E. Kuusela

Vieslijaoston puheenjohtaja Ralsumest. V. Alho
Majoilusjaoston puheenjohtaja Eversti V. Gustafsson

Lääkintäjaoston puheenjohtaja Lääk.kenr.maj. V. Linden
Juhlamenojen jaoston puheenjohtaja Majuri B. Rosenbröijer

Eläinlääkintäaoston puheenjohtaja El.lääk.ev. J. Talvitie
Raha-asiain jaoston puheenjohtaja Hallitussihteeri K. Rosenlöf
Naisten jaoston puheenjohtaja Rouva M. Lavonius

Kisojen yleiskanslia ja sihteeristö.
Kanslian ja sihteeristön päällikkö Herra E. Nevalainen
Sihteerit Ratsumestari O. Lilius

Tuomari S. Ilmanen
Rahastonhoitaja Rouva T. Kalpa

Liiton puheenjohtaja Toim.joht. M. Rydman

Suomen Ratsastajainliiton edustaja.
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Kilpailuteknillinen henkilöstö.
Kilpailujen johtaja Ev.luutn. vphra R. Stackelberg

Apulainen Ralsumest. H. Lauri
Sihteeri Ralsumest. C.-G. Palmgren

Kenttäkilpailujaosto. .

Luutn. C. Gripenberg
Ev.luutn. M. Tiiainen
Eversti Jörgen Jensen
Hovitallimest. kreivi C. Bonde

Sihteeri ja kestävyyskokeen ratamest. apulainen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

„ jäsen

Jaoston johtaja Majuri G. Ehrnrooth

Tarkastuslautakunnan avustava eläinlääkäri
.... El.lääk.ev.luutn. F. Svanström

Kestävyyskokeen ratamestari Ralsumest. evp. K. Räckman
lähettäjät ja ajanottajat Majuri Y. Lako

E. Saastamoinen
Ratsumest. T. Peitsara

M. Juntto

Agronoomi A. Grönholm
„ A. Hamberg

Insinööri V. Gerhardi

Luutn. E. Tirronen
Y. Hulzow
O. Peltola
V. Immonen

Herra A. Suvanne
Kestävyyskokeen estetuomarit Vääp. T. Kauhanen

R. Lieska
H. Maalahti
J. Taivainen
A. Osmokorpi
V. Simiö
J. Kekäläinen

Ylikers. O. Muttonen

V. Nyyssönen
M. Haanpää
M. Hietanen
J. Tuominen

V. Partinen

V. Lumikko
N. Taari
V. Raappana

Kers. I. Kokkola
„ G. Ikonen
~ Y. Kanerva
„ V. Salmela
„ V. Skarp
„ L. Laitinen
„ A. Heiskelä
„ A. Tuppura
„ Y. Helin

Kestävyyskokeen punnitsijat Kapt. B. Nordlund

5 ka-aliups. ja 100 varusmiestäKestävyyskokeen avustava henkilöstö
Luutn. A. Alm

Kouluratsastus jaosto.

Jaoston johtaja Kapt. J. Kivikari
Sihteeri ja ratamestari Luutn. T. Paananen

„ E. Tirronen
Kouluratsastusjaoston avustava henkilöstö 3 ka-aliups. ja 5 varusmiestä

Ajanottajat , O.' Peltola
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Esteratsastusjaosto.

Jaoston johtaja : Ralsumest. L. Häivä
Sihteeri Kapt. V. Pesonius
Apulainen ja tulostaulun hoitaja Luutn. R. Klockars
Ratamestari Johtaja B. Strandell
Ratamestarin apulainen Luutn. T. Paananen
Lähettäjät Majuri Y. Lako

„ E. Saastamoinen
El. lääk. maj. G. Öhman
Herra A. Suvanne

Ajanottajat Agronoomi A. Grönholm
A. Hamberg

Esittelijäneuvos E. Koskimies
Insinööri V. Gerhardi

Estetuomarit keskiviikkona 16.6.37 Ratsumest. E. Sandström
Luutn. O. Peltola

E. Tirronen

torstaina 17.6.37 Ratsumestari E. Sandström

C. Gripenberg
L. Rönnqvist

Y. Luntinen

A. Ehrnrooth
T. Peitsara

Luutn. Y. Luntinen
0. Peltola

M. Juntto

E. Tirronen
lauantaina 19. 6. 37 Ratsumest. T. Peitsara

„ E. Tirronen
sunnuntaina 20. 6. 37 Samat kuin lauantaina 19. 6. 37

Kapteeni B. Nordlund
Luutn. Y. Butzow

O. Peltola

Punnitsija ja verryttelykentän toiminnan johtaja Luutn. A. Alm
Apulainen Herra K. Andersson

Lähtökentän toiminnan johtaja Herra Grönvall
Avustava henkilöstö 2 ka-aliups. ja 25 varusmiestä

sekä torvensoittaja

Viestijaosto.

Avustava henkilöstö 2 ka-aliups. ja 24 varusmiestä
Apulainen Luutn. L. Lehtonen

Jaoston johtaja Ratsumest. V. Alho

Kuuluttaja Kapteeni J. Duncker

Päivystävä lääkäri
Päivystävä el.lääkäri ja
Kengitysseppä.

Kilpailukanslia.

Johtaja ja sihteeri Ratsumest. A. Sundblad
Rahastonhoitaja Vänrikki H. Reis
Avustava henkilöstö 5 varusmiestä
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Tuomarit.
Kouluratsastuksen tuomarit kilpailuissa I ja IV:

(Puheenjohtajan valitsevat tuomarit keskuudestaan)
Tanska Ratsumestari H. M. A. Fog
Norja ,

„ A. Kristensen
Ruolsi Hovitallimesl. kreivi C. Bonde
Suomi Oberlandsstallmeister G. Rau

Eversliluutn. M. Tiiainen
Kouluratsastuksen tuomari kilpailussa III:

(Puheenjohtajan valitsevat tuomarit keskuudestaan)
Tanska Ratsumestari V. Bonnesen
Ruotsi Hovitallimest. kreivi C. Bonde
Suomi Oberlandsstallmeister G. Rau

Kouluratsastuksen tuomarit kilpailussa V.
(Puheenjohtajan valitsevat tuomarit keskuudestaan)
Tanska Ratsumestari V. Bonnesen
Norja Teht. R. Tidemand-Johannesen
Ruotsi Majuri kreivi P. Hamilton

Kouluratsastuksen tuomari kilpailussa II: Oberlandsstallmeister G. Rau
Kenttäkilpailun ylituomari Eversti H. Alfthan
Esteratsastuksen ylituomari Majuri H. O. von Essen

Erotuomioistuin.

Norja Eversti Jörgen Jensen
Tanska Kenr.majuri E. Leschly

Ruotsi Hovilallimeslari C. König
Suomi Kenr.majuri E. Hanell

Eversti V. Oinonen

Tanska Kenraalimajuri E. Koefoed

Ulkomaalaisten joukkueiden johtajat.

Norja Eversti Jörgen Jensen
Ruotsi Hovitallimest. kreivi C. Bonde

Ulkomaalaisten joukkueiden avustajat.
Tanska Varatuomari I. Fröjdman

Ruotsi Kapteeni R. Boijer
Norja Majuri G. Hausen
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B. TOIMIHENKILÖIDEN JA JAOSTOJEN TEHTÄVÄT.
I. Kisojen yliohjaaja.

Kisojen yliohjaaja, jona toimii keskustoimikunnan puheenjohtaja tai hänen
estettynä ollessaan varapuheenjohtaja, kantaa lähinnä vastuun kisojen käytän-
nöllisestä onnistumisesta kokonaisuuteen katsoen. Hänen alaisinaan toimivat
kilpailujen johtaja, keskustoimikunnan jaostot, yleiskanslia ja sihteeristö sekä
ulkomaalaisten joukkueiden avustajat.

11. Kilpailujen johtaja.
Kilpailujen johtaja kantaa vastuun varsinaisten kilpailujen valmisteluista ja

läpiviennistä voimassaolevien sääntöjen mukaan. Hän johtaa kilpailujen val-
mistelutyöt ja kilpailujen aikana sen teknillistä koneistoa sekä avustaa tuoma-
reita. Hän laatii lopulliset luettelot voittajista. Kilpailujen johtajan alaisena toi-
mivat kilpailu teknillinen henkilöstö ja erityinen kilpailukanslia.

111. Erotuomioistuin ja tuomarit.
Heidän tehtävistään on voimassa mitä niistä on määrätty kilpailusäännöissä.

Tuomarien on noudatettava kilp. johtajan antamia järjestelyä ja kilp.teknillisiä
asioita koskevia ohjeita.

IV. Keskustoimikunnan jaostot.
1. Keskusjaosto.

Suunnitelmien toteuttamisen yleisvalvonta sekä tehtävät, joiden ei voida
katsoa kuuluvan muille jaostoille. Lippujen ja ohjelmien myynti.

2, Urheilujaosto.
Kilpailuohjelmat. Palkintojen suunnittelu, kaiverrukset ja jakaminen. Kil-
pailujen johtajan avustaminen kilparatoja ja kenttiä koskevissa asioissa.
Palkintojen sijoittaminen nähtäväksi ennen kilpailuja ja kilpailujen ai-
kana.

3, Sanomalehtijaosto.
Suhteet sanomalehdistöön. Muu propaganda. Valokuvaajat ja filmaajat.
Kuulutuksen järjestely ja huolenpito siitä kilpailujen aikana. Viimemaini-
tussa kilp. johtajan alainen.

4. Liikennejaosto.
Kilpakenttien eristäminen. Järjestys. Yleisöliikenteen järjestely. Kuljetuk-
set kilpailupaikalle (hevosten ja kilpailijoiden) sekä sieltä pois.

5. Vicstijaosto.
Viestiverkoston järjestely kilpailupaikoille. Kilpailujen aikana kilp. joh-
tajan alainen.

6. Majoitusjaosto.
Kilpailijoiden ja hevosenhoitajien majoitus ja ylläpito. Kenttien ja juhla-
huoneustojen koristelu. Liputus. Penkkien ja tuolien hankkiminen kilpai-
lupaikoille.

7. Juhlamenojen jaosto.
Vastaanottojuhlallisuudet. Muut juhlat. Soittokunnat. Musiikkiohjelma eri
tilaisuuksissa. Puhejärjestys ja vieraiden sijoittaminen eri juhlatilaisuuk-
sissa. Päättäjäisjuhlallisuudet. Kunniavieraat kilpailujen aikana.

8. Raha-asiain jaosto.
Raha-asiain hoito. Sihteeristössä ja kilpailukansliassa olevien kassojen vai
vonta.

9. Lääkintäjaosto.
Lääkintäasiat. Määrää päivystävän lääkärin jokaisia kilpailupäivää var-
ten (oltava kilpailupaikalla). Vastaa sair.kuljetusauton kilpailupaikalla-
olosta. Kilpailun aikana on päiv. lääkäri kilp. johtajan alainen.

10. Eläinlääkintäjaosto.
Vastaa hevosten majoituksesta ja rehutuksesla. Määrää vastuunalaisen he-
vosupseerin. Eläinlääkintäasiat. Päivystävä eläinlääkäri ja kengitysseppä
määrättävä jokaista kilpailupäivää varten (oltava kilpailupaikalla). Vas-
taa hevoskuljetusauton kilpailupaikallaolosta. Kilpailun aikana ovat päiv.
eläinlääkäri ja kengitysseppä kilp. johtajan alaiset.
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11. Naisten jaosto.
Ulkomaalaisista naiskilpailijoista ja mieskilpailijoiden rouvista kisojen ai-
kana huolehtiminen. Kilpailupaikkojen ravintolat. Muiden jaostojen avus-
taminen.

V. Kisojen yleiskanslia ja sihteeristö.
Ilmoittautumiset. Kisojen kansliatöistä huolehtiminen. Kassa. Erilaisten

kaavakkeiden ja tuomaripöytäkirjojen painattaminen ja jakelu kilpailujaos-
tojen johtajille. Ohjeiden, kutsukorttien, ohjelmien y.m. jako toimihenki-
löille, kilpailijoille ja kutsuvieraille.
Kisojen yleiskanslia ja sihteeristö toimii hotelli Grand'-

issa 14.—20. 6. 37, kilpailujen aikana kuitenkin Stadionin ratsastuskentällä.
Kansliaan on järjestetty päivystys päivittäin klo B—2o.8—20. (Vrt. »kilpailukanslia»
alempana.)

VI. Ulkomaalaisten joukkueiden avustajat,
He ovat lähinnä asianomaisen maan joukkueen johtajan käytettävänä ja

ovat kaikin tavoin kysymyksessä olevan maan joukkueen jäsenten apuna
opastaen ja antaen heille neuvoja.

VII. Kilpailuteknillincn henkilöstö.
1. Kilpailujen johtajan apulainen ja sihteeri.

a) Kilp. johtaja n apulainen:
Kilpailujen johtajan apulainen ja sijainen

b) Kilp. johtajan sihteeri:
Kilpailutuomarien pöytäkirjat: lajittelu, tarkistus, esittely kilpailujen
johtajalle ja valmistelu palkintojen jakotilaisuutta varten. Kilpailu-
kanslia avustaa.

2. Kcnttäkilpailujaosto.
Jaoston johtaja ja sihteeri toimivat kenttäkilpailun kaikkien lajien aikana
kenttäkilpailun ylituomarin apulaisina. Muu allamainittu kenttäkilpailun
teknillinen henkilöstö huolehtii ainoastaan kestävyyskokeesta.
Kenttäkilpailujen koulu- ja esteratsastuksesta huolehtii p.o. kilpailujen
teknillinen henkilöstö.
a) Jao s t o n j o h taj a:

Vastaa kilp. johtajalle kilpailun säännönmukaisesta valmistelusta ja
läpiviennistä. Hoitaa kenttäkilpailun valmisteluissa ja kilpailujen ai-
kana erikoisesti järjestelypuolta. Selittää kilpailun kulun ja esittää ra-
dat ylituomarille ja kilpailijoille. Järjestää kestävyyskokeen toiminnan
luomaripaikkoineen. Jaoston johtaja on kilpailun kestäessä ylituoma-
rin lähin apulainen (ja sijainen). Hänen alaisenaan toimivat:

b) Sihteeri:
Tuomaripöytäkirjat, ilmoitustaulut, ilmoitukset kuuluttajalle y.m.

c) Ratamestari (apulaisineen):
Huolehtii kestävyyskokeen ratojen kuntoonlaittamisesta ja viitoitta-
misesta, ratojen ja esteiden numeroimisesta, ilmoitustaulujen pystyttä-
misestä, kilpailuratojen henkilökunnan asettamisesta paikoilleen, kil-
pailuhevosista kilpailupaikalla y.m.

d) Lähettäjät, ajanottajat ja estetuomarit:
Toiminta jaoston johtajan määräyksien mukaan. Kaikilla lähettäjillä
ja ajanottajilla tulee tavallisen kellon lisäksi olla kaksi sekunttikelloa.

e) Punnitsijat:
Punnituksen lisäksi numerolaattojen jako ja vastaanotto (kaksi vaa-
kaa).

Huolehtii määräysten mukaisesta hevosten tarkastamisesta kenttäkil-
pailun aikana (vrt. sivu 9, kohta 17).

Tarkastuslautakunta:

3. Kouluratsastusjaosto.
Jaoston johtaja:
Vastaa kilp. johtajalle kilpailujen säännönmukaisesta valmistelusta ja läpi-
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viennistä. Hoitaa valmisteluissa ja kilpailujen aikana erikoisesti järjestely-
puolta. Huolehtii, apunaan ratamestari, joka samalla on sihteeri,
radan merkitsemisestä, tuomaripöytien järjestämisestä, kilpailuhevosista
kilpailupaikalla, kilpailupaikan koristamisesta, radan eristämisestä sivulli-
silta, esteitten pystyttämisestä, harjoitusradan ja harjoitusesteiden kun-
toon laittamisesta, tuomaripöyläkirjoista kutakin kilpailua varten, lasku-
koneista y.m.

4. Esteratsastus jaosto.
a) Jaoston johtaja:
Vastaa kilp. johtajalle kilpailujen säännönmukaisesta valmistelusta ja läpi-
viennistä. Hoitaa eri esterats. kilpailujen valmisteluissa ja kilpailujen
aikana erikoisesti järjeslelypuolta Järjestää tuomaripaikan kaikkine
siihen kuuluvine laitteineen ja välineineen. Toimii kilpailun kestäessä
ylituomarin alaisena hänen lähimpänä apulaisenaan ja sijaisenaan. Hänen
alaisinaan toimivat:
b) Sihteeri: (Kuten kohdassa VII 2 b »Kenttäkilp. tekn. henkilöstö».)
c) Ratamestari: (apulaisineen)
Huolehtii ratojen kuntoonlaittamisesta ja viitoittamisesta, ilmoitustaulujen
pystyttämisestä, kilpailuhevosista kilpailupaikalla, radan koristamisesta
(yhteistoiminnassa majoitusjaoston kanssa), ratojen henkilökunnan määrää-
misestä paikoilleen, esteiden ja ratojen nopeasta muuttamisesta eri kil-
pailuja varten, ratojen ja esteiden numeroinnista, verryttelypaikan kun-
toonlaitosta ja harjoitusesteiden toimittamisesta sinne, y.m.
d) Lähettäjät: (Kuten kohdassa VII 2 d »Kenttäkilp. tekn. henkilöstö».)
e) Ajanottajat: (Kuten kohdassa VII 2 d »Kenttäkilp. tekn. hen-
kilöstö.)
f) Estetuomarit: (Kuten kohdassa VII 2 d »Kenttäkilp. tekn. hen-
kilöstö».)
g) P v n n i t s ij a:
Huolehtii punnituksesta kilpailuissa I. e. ja VI.
h)Verryttelykentän toiminnan johtaja.
Tehtäviin kuuluu valvoa järjestystä ja toimintaa k.o. paikalla sekä huo-
lehtia siitä, että kilpailijat ovat ajoissa lähtökentällä.
Tarkemmat määräykset erikoisohjeissa.
i) Lähtökentän toiminnan johtaja.
Tehtäviin kuuluu valvoa järjestystä ja toimintaa k.o. paikalla, niin että
siinä ei ole yhtaikaa enempää kuin 8 kilpailijaa.

5. Viestijaosto: (Katso kohta IV 5.)
Kuuluttaja: (Katso kohta IV 3.)6,

7,
8.

Päivystävä lääkäri: (Katso kohta IV 9.)
Päivystävä el.lääkäri: (Katso kohta IV 10.)
Kengitysseppä: (Katso kohta IV 10.)9.

VIII. Kilpailukanslia
Vastaanottaa viimeiset ilmoittaulumisilmoitukset. Toimittaa ennen kunkin

kilpailun alkamista kilpailujen johtajalle ja p.o. kilpailun ylituomarille kirjalli-
sen luettelon lähtevistä hevosista ja ratsastajista (lähtöjärjestyksessä). Antaa kil-
pailun kuluessa ja päivittäin kilpailun jälkeen yleiskanslialle tiedot sanomaleh-
distöä varten. Avustaa kilp. johtajan sihteeriä. Pitää varastossaan tuomari-
pöytäkirjakaavakkeita, kansliatarvikkeita y.m. Lähettien asettaminen pyydet-
täessä toimihenkilöiden käytettäväksi. Kilpailuissa avustavan henkilöstön ja
sotilaiden huolenpito ja jako eri tehtäviin.

Kilpailukanslia on Stadionin ratsastuskentällä al-
kaen toimintansa yksi tunti ennen aamupäivä- ja kaksi tuntia ennen iltapäivä-
kilpailuja sekä lopettaen toimintansa aikaisintaan puoli tuntia kilpailujen jäl-
keen.

Kestävyyskokeen aikana on kilpailukanslia tuntia ennen kilpailun
alkua ja puoli tuntia sen jälkeen Talin laukkaradalla, josta on
puhelinyhteys m.m. k.o. kilpailun ensimmäiselle lähtöpaikalle Taivallahdessa.
(Vrt. »kisojen yleiskanslia ja sihteeristö» ylempänä.)
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C. ERIKOISOHJEET TOIMIHENKILÖILLE.
1. Ilmoittautumiset.

a) Ellei kouluratsastusjaoston johtaja toisin määrää, ilmoit-
tautuvat jaoston toimihenkilöt jaoston johtajalle kilpailupaikalla viimeis-
tään Vs tuntia ennen kilpailujen alkamista.

b) Ellei esteratsastusjaoston johtaja toisin määrää, ilmoit-
tautuvat jaoston toimihenkilöt jaoston johtajalle kilpailupaikalla viimeis-
tään 45 min. ennen kilpailujen alkamista.

c) Ellei kenttäkilpailu jaosto n johtaja toisin määrää ilmoit-
tautuvat kenttäkilpailun kestävyyskokeen toimihenkilöt,
viesti jaoston johtaja, kilpailukanslian henkilökun-
ta, päiv ystävä lääkäri, eläinlääkäri ja kengitysseppä
jaoston johtajalle Taivallahden tallilla 19. 6. 37 klo 5.

d) Stadionin ratsastuskentällä suoritettavia kilpailuja varten ilmoittautuvat
v i e s t i j a o s t o n johtaja, kilpailukanslian päällikkö,
kuuluttaja sekä päiv y s t a v a lääkäri, eläinlääkäri ja
kengitysseppä kilpailujen johtajan apulaiselle kilpailupaikalla Va tuntia
ennen kilpailujen alkamista.

e) Kouluratsastusjaoston johtaja tekee kilpailujen
johtajalle kilpailupaikalla 15 min. ennen kilpailujen alkamista ilmoituksen
siitä, että kaikki valmistelut kilpailujen alkamista varten ovat loppuunsuoritetut.
Tämän jälkeen jaoston johtaja ilmoittautuu kouluratsastuk-
sen tuomarien puheenjohtajalle.

f) Esteratsastusjaoston johtaja tekee kilpailujen
johtajalle kilpailupaikalla 15 min. ennen kilpailujen alkamista ilmoituksen
siitä, että kaikki valmistelut kilpailujen alkamista varten ovat loppuun suoritetut.
1ämän jälkeen jaoston johtaja ilmoittautuu esteratsastuksen
ylituomarille.

g) Kenttäkilpailujaosto n johtaja tekee kilpailujen
johtajalle Talin laukkaradalla 19. 6. 37 klo 7,30 ilmoituksen siitä, että kaikki
valmistelut kilpailujen alkamista varten ovat loppuunsuoritetut. Tämän jälkeen
jaoston johtaja ilmoittautuu kenttäkilpailun ylituoma-
rille.

2. Toimihenkilöiden poistuminen kilpailujen aikana on sallittua ainoastaan
asianomaisen johtajan luvalla ja ohjeiden mukaan sekä silloinkin vasta kun
sijainen on ottanut kaikki tehtävät vastaan.

3. Ilmoittautuminen lähtöön on tehtävä viimeistään puoli tuntia ennen asian-
omaisen kilpailun ohjelman mukaista alkamisaikaa kilpailupaikalla olevaan kil-
pailukansliaan. Ilmoitus joukkueen kokoonpanosta ja ratsastajien lähtöjärjestyk-
sestä kilpailuissa VI ja VII on samoin tehtävä viimeistään puoli tuntia ennen
lähtöaikaa.

5. Punnitus suoritetaan kilpailussa Ib. lähtöpaikalla 30 mm. ennen kilpaili-
jalle (matkaratsastuksen ensimmäisen osan) määrättyä lähtöhetkeä ja välittö-
mästi maastoratsastuksen päätyttyä maalissa. Kilpailuissa le. ja VI suoritetaan
punnitus verryttelykentällä samoin noin 30 min. ennen kilpailun alkua ja välittö-
mästi kilpailun päätyttyä. Kilpailija vastaa itse kilpailusta poissulkemisen uhalla
hänelle määrätystä punnituksesta.

4. Hevosten kilpailunumerot jaetaan kilpailijoiden ilmoittautuessa lähtöön en-
nen kunkin kilpailun alkua. K.o. kilpailunumerot ovat ehdottomasti palautetta-
vat kilpailun päätyttyä kilpailukansliaan.

6. Lähtöjärjestys on ohjelmien mukainen paitsi, että jälki-ilmoittautuneet kil-
pailevat ensiksi ja heistäkin viimeiseksi ilmoittautunut, eli pienimmän numeron
omaava lähtee ensiksi.

7. Kilpailijan on aloitettava kilpailunsa heti siihen merkin saatuaan (esterats.
kilpailuissa torvisignaali »eteenpäin»). Esteratsastuskilpailuissa on hänen kes-
keyttämissoiton kuultuaan heti viivyttelemättä keskeytettävä kilpailu ja poistut-
tava lyhintä tietä lähtökenlälle ja täältä edelleen vietävä tai lähetettävä hevo-
sensa joko verryttelykentälle tai Keuhkotautisairaalan taitse tallille. (Vrt kohta
li.)

8. Kouluratsastuskilpailussa mahdollisesti suoritettavasta osastoratsastuksesta
määrätään myöhemmin.
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Kouluratsastuksien 111, IV ja V jälkeen otettavat esteet osoitetaan kilpailijoille
kilpailupaikalla.

9. VIII Pohjoismaisia Ratsastuskisoja varten olevassa kilpailukutsussa liit-
teenä n:o 2 kilpailua VII varten olevien erikoismääräysten kohta 3) muutetaan
kuuluvaksi: »Viestinä on ratsupiiska ja vaihdetaan se lähtö- ja maalilippujen vä-
lillä.»

10. Kestävyyskokeen radat näytetään kilpailijoille osaksi autoilla, osaksi ja-
lan liikkuen. Lähtö Taivallahden tallilta perjantaina 18. 6. 37 klo 13.

11. Hevosten kuljetus Stadionin ratsastusradalle ja sieltä pois tapahtuu Keuh-
kotautisairaalan taitse johtavaa tietä.

12. Kilpailupöytäkirjojen suhteen menetellään seuraavasti:
a) Kunkin kouluratsastuskilpailun jälkeen kerää kouluratsastusjaoston johtaja

tuomareilta heidän pöytäkirjansa ja toimittaa ne kilpailujen johtajalle kilpailun
lopullisten tulosten laskemista varten. Poikkeuksen tekee kenttäkilpailun koulu-
ratsastus, jonka tuomaripöytäkirjat kouluratsastusjaoston johtaja kerättyään toi-
mittaa kenttäkilpailun ylituomarille.

b) Kunkin esteratsastuskilpailun jälkeen luovuttaa esteratsastuksen ylituomari
pöytäkirjan kilpailujen johtajalle. Poikkeuksen tekee kenttäkilpailun esteratsas-
tuskilpailu, minkä pöytäkirjan esteratsastuksen ylituomari luovuttaa kenttäkil-
pailun ylituomarille.

c) Kenttäkilpailun jokaisen kilpailulajin jälkeen suorittaa kenttäkilpailun yli-
tuomari kilpailun lopullisten tulosten laskemisen ja toimittaa laskelman jäljen-
nöksen kilpailujen johtajalle. Kenttäkilpailun kaikkien kilpailujen päätyttyä
suorittaa kenttäkilpailun ylituomari kilpailun lopullisten tulosten laskemisen ja
toimittaa sen jälkeen kaikki kilpailun pöytäkirjat laskelmineen kilpailujen joh-
tajalle.

13. Filmaajien ja valokuvaajien pääsy varsinaiselle kilpailuradalle on sallittua
ainoastaan kilpailujen johtajan luvalla ja määräyksiä noudattaen jonkun tätä
varten määrätyn toimihenkilön johdolla.

14. Suomalaisten sotilashenkilöiden toimihenkilöinä ollessaan on oltava soti-
laspuvussa. Päällystöllä ja alipäällystöllä on puku m./22 (upseereilla kesätakki,
lippalakki), vyö, varusmiehillä kenttäpuku m./36.

15. Toimihenkilöiden kouluuttaminen suoritetaan jaostojen johtajien toi-
mesta.

16. Harjoitukset, joihin teknillinen henkilöstö kokonaisuudessaan osallistuu,
pidetään:

a) Kouluratsastus jaostolle lauantaina 12. 6. 37 klo 13 Stadionin
ratsastuskentällä.

b) Esteratsastusjaostolle ja kilpailukanslialle lauan-
taina 12. 6. 37 klo 14 Stadionin ratsastuskentällä.

c) Viesti jaosto lie (k.o. osalle) Stadionin ratsastuskentällä lauantaina
12. 6. 37 klo 14.

d) Kenttäkilpailun kestävyyskokeen jaostolle ja
viestijaostolle (k.o. osalle), mikä kaikki paikoillaan ollen tarkastetaan
sunnuntaina 13. 6. 37 klo 15,30. Kokoontuminen Taivallahden tallille klo 12,45,
josta lähtö kello 13 (linja-autoilla).

17. Kenttäkilpailun tarkastuslautakunta tarkastaa kenttäkilpailuun
osallistuvat hevoset Taivallahden tallilla torstaina 17. 6. 37 välittömästi ilta-
kilpailujen päätyttyä ja sunnuntaina 20. 6. 37 klo 10.

18. Tarkemmat määräykset toimihenkilöille antavat kilpailujaostojen johtajat.

D. ERIKOISOHJEET KILPAILIJOILLE.

1. Kilpailukanslia on Stadionin ratsastuskentällä
alkaen toimintansa 1 tunti ennen aamupäivä- ja 2 tuntia ennen iltapäiväkilpailuja
sekä lopettaen toimintansa aikaisintaan puoli tuntia jälkeen siellä suoritettavia
kilpailuja.

Kestävyyskokeen aikana on kilpailukanslia tuntia ennen
kilpailun alkua ja puoli tuntia sen jälkeen Talin laukkaradalla, josta
on puhelinyhteys m.m. k.o. kilpailun ensimmäiselle lähtöpaikalle Taivallahdessa.
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2. Kenttäkilpailun tarkastuslautakunta tarkastaa kenttäkilpailuun
osallistuvat hevoset Taivallahden tallilla torstaina 17. 6. 37 välittömästi ilta-
kilpailujen päätyttyä ja sunnuntaina 20. 6. 37 klo 10.

3. Ilmoittautuminen lähtöön on tehtävä viimeistään puoli tuntia ennen asian-
omaisen kilpailun ohjelman mukaista alkamisaikaa kilpailupaikalla olevaan kil-
pailukanslian. Ilmoitus joukkueen kokoonpnosta ja ratsastajien lähtöjärjestyk-
sestä kilpailuissa VI ja VII on samoin tehtävä viimeistään puoli tuntia ennen
lähtöaikaa.

4. Punnitus suoritetaan kilpailussa Ib. lähtöpaikalla 30 mm. ennen kilpaili-
jalle määrättyä lähtöhetkeä ja välittömästi maastoratsastuksen päätyttyä maa-
lissa. Kilpailuissa le. ja VI suoritetaan punnitus verryttelykentällä samoin noin
30 min. ennen kilpailun alkua ja välittömästi kilpailun päätyttyä. Kilpailija
vastaa itse kilpailusta poissulkemisen uhalla hänelle määrätystä punnituksesta
määräaikana.

5. Hevosten kilpailunumerot jaetaan kilpailijoiden ilmoittautuessa
lähtöön ennen kunkin kilpailun alkua. K.o. kilpailunumerot ovat ehdottomasti
palautettavat kilpailun päätyttyä kilpailukansliaan.

6. Lähtöjärjestys on ohjelmien mukainen paitsi, että jälki-ilmoittautuneet kil-
pailevat ensiksi ja heistäkin viimeiseksi ilmoittautunut eli pienimmän numeron
omaava lähtee ensiksi.

7. Kilpailijan on aloitettava kilpailunsa heti siihen merkin saatuaan (esterats.
kilpailuissa torvisignaali »eteenpäin»). Esteratsastuskilpailuissa on hänen kes-
keyttämissoiton kuultuaan heti viivyttelemättä keskeytettävä kilpailu ja poistut-
tava lyhintä tietä lähtökentälle ja täältä edelleen vietävä tai lähetettävä hevosensa
joko verryttelykentälle tai Keuhkotautisairaalan taitse tallille.

8. Kouluratsastuskilpailuissa mahdollisesti suoritettavasta osastoratsastuksesta
määrätään myöhemmin.

Kouluratsastuksien 111, IV ja V jälkeen otettavat esteet osoitetaan kilpailijoille
kilpailupaikalla.

9. Verryttelykentälle on pystytetty kovaääninen, joten kentällä olevat
kilpailijat ovat tilaisuudessa seuraamaan kilpailujen kulkua. Liikenne ver-
ryttelykentällä lähtökentälle ja sieltä takaisin suo-
ritetaan eri teitä viittojen osoittamasti ja vain käynnissä tai ravissa. Kilpaili-
joiden on itse huolehdittava siitä, että he ajoissa siirtyvät lähtökentälle.

10. VIII Pohjoismaisia Ratsastuskisoja varten olevassa kilpailukutsussa liit-
teenä n:o 2 kilpailua VII varten olevien erikoismääräysten kohta 3) muutetaan
kuuluvaksi: »Viestinä on ratsupiiska ja vaihdetaan se lähtö- ja maalilippujen
välillä.»

11. Hevosten kuljetus Stadionin ratsastusradalle ja sieltä pois tapahtuu Keuh-
kotautisairaalan taitse johtavaa tietä.

12. Kestävyyskokeen radat näytetään kilpailijoille osaksi autoilla, osaksi ja-
lan liikkuen. Lähtö Taivallahden tallilta perjantaina 18. 6. 37 klo 13.

13. Puku suomalaisilla sotilaskilpailijoilla on:
— kouluratsastuksissa m./2'2 asetakki, lippalakki, valkeat käsineet (ilman

vyötä),
— esteratsastuksissa m./22 kesätakki (aliupseereilla asetakki m./22), kenttä-

lakki, ruskeat käsineet ja
— kestävyyskokeessa vapaa sotilaspuku.

Helsingissä, 7. 6. 37.

VIII POHJOISMAISTEN RATSASTUSKISOJEN
Kisojen yliohjaaja Kilpailujen johtaja
L. LEANDER R. STACKELBERG

Ev.luutn. Ev.luutn.
Liite n:o 1 Alistussuhteet,

„ 3 Tunnusmerkit,
2 Valmennusratojen käyttövuorotaulukko,

4 Ratsastajien paraati,
5 Joukkueiden ja palkintojen saajien esittely ja
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6 Esteratsastusradat (erillisenä liitteenä).
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Kaartlnmaneesi ja Hippodrominkenttå ovat varatut esteratsastusharjoituksia, Hippodromi ja Kampinkenttä kouluratsastus-
harjoituksia varten. Sateisen sään sattuessa sallitaan tähän kuitenkin tehdä muutoksia, jolloin asiasta on sovittava ratojen
valvojien kanssa esteiden siirron ja muun järjestelyn takia.

Kaartinmaneesin ja Kampinkentän valvojana on herra K. Andersson, Hippodromin ja Htppodrominkentän valvojana
herra Grönvall.



Liite n:o 3.

Tunnusmerkit:

Kunniapresidiumi iso valkea ruusuke
Päätoimikunnan presidentit iso \

pieni / sinivalkeaPäätoimikunnan jäsenet
Ratsastajainliiton edustaja ja erotuomioistuin .... iso violetti
Keskustoimikunnan puheenjohtajat
Keskustoimikunnan jäsenet ja sihteeristö

iso 1
pieni /
iso 1
pieni /

kelta-valkea
Kilpailujen johtaja
Kilpailujen johtajan apulainen ja sihteeri keltainen
Kenttäkilpailujaoston johtaja sekä tarkastuslauta- 1

kunta iso
Kentläkilpailujaoston sihteeri pieni > vihreä

Kestävyyskokeen ratamestari, lähettäjät, ajanotta-
jat ja punnitsijat pieni f
Kestävyyskokeen estetuomarit vihreä nauha

Kouluratsastuksen tuomarit, kenttäkilpailun ja este-
ratsastuksen ylituomarit iso punainen ruusuke

Kouluratsastusjaoston johtaja iso )
Kouluratsastusjaoston sihteeri, ratamestari ja ajan- > violetti-valkea „

ottajat pieni J
Esteratsastusjaoston johtaja iso 1
Esteratsastusjaoston sihteeri, ratamestarit, lähettäjät, I

ajanottajat, estetuomarit, punnitsijat sekä verryt- musta-punamen
telykentän ja lähtökentän toiminnan johtajat apu- j ruusuke

laisineen pieni >

Kilpailukanslian johtaja ja sihteeri iso | . , .. .
Kilpailukanslian rahastonhoitaja, kuuluttaja, lääkäri >

c lnen

ja eläinlääkäri pieni )
ruusuke

Vieslijaoston johtaja iso \ violetti-keltainen
Viestijaoston johtajan apulainen pieni / ruusuke
Avustava henkilöstö sinivalkea nauha

ruusuke
Tanskan joukkueen johtaja iso \ puna-valkea

„ „ avustaja pieni / ruusuke
Norjan

~
johtaja iso \ puna-valkea-sininen

„ „
avustaja pieni / ruusuke

Ruotsin „ johtaja iso \ sini-keltainen
„ „

avustaja pieni / ruusuke

Norjan
~

johtaja

johtaja
avustaja

Kilpailijat iso sininen ruusuke
Hevosenhoitajat sini-vihreä rusetti
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Liite n:o 4..

Ratsastajien paraati.

VIII Pohjoismaisiin ratsastuskisaoihin osallistuvien kilpailijoitten esittäminen
TASAVALLAN PRESIDENTILLE tapahtuu Stadionin ratsastuskentällä 17. 6. 37
klo 16.

Esittelyssä, joka tapahtuu ratsain, ovat kaikki kilpailijat läsnä. Esittely tapah-
tuu seuraavasti:

1. Kokoontuminen lähtökentälle klo 15,45 mennessä. Kisojen johto toivoo, että
kilpailevien maiden joukkueitten johtajat ratsain osallistuisivat esittelyyn. Suo-
men joukkuetta johtaa Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtaja.

2. Järjestäytyminen rivistömuotoon nelittäin järjestyksessä Tanska, Norja,
Ruotsi, Suomi. Järjestys joukkueissa:

a) naiset,
b) siviiliratsastajat,
c) upseerit, paitsi Suomen joukkueessa, jossa:
a) naiset,
b) siviiliratsastajat,
c) upseerit,
d) junioorit,
e) kanta-aliupseerit ja
f) poliisit.
Johtajat ratsastavat 3 m. joukkueittensa edessä, ryhmät ilman etäisyyksiä,

joukkueitten välinen etäisyys 10 m.
3. Marssi ratsastuskentälle alkaa täsmälleen klo 16 oheisen piirroksen osoitta-

malla tavalla (piirros jaetaan vain joukkueitten johtajille). Askellaji: käynti.
4. Kunnianosoitus. Järjestäytyminen tapahtuu joukkueittain rintamaan ryh-

mät vierekkäin rivistömuotoon ilman välimatkoja. Joukkueitten välimatka 6 m.
Joukkueitten johtajat rintaman keskustan edessä 3 m:n etäisyyksin, kisojen yli-
ohjaaja ja kilpailujen johtaja jalan rintaman edessä Tasavallan Presidentin
aition edessä.

Kun kaikki ovat paikoillaan, tekee kisojen yliohjaaja kunniaa Tasavallan Presi-
dentille, johon kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt yhtyvät. Soittokunta
soittaa Porilaisten marssin.

5. Lipunnosto. Porilaisten marssin jälkeen kohoavat kunnia-aition vieressä
oleviin salkoihin osallistuvien maiden liput järjestyksessä Tanska, Norja, Ruotsi
ja Suomi, soittokunnan soittaessa kulloinkin a.o:n maan kansallishymnin.

6. Ohimarssi. Kisojen yliohjaajan tehtyä täyskäännöksen siirtyvät kilpailijat
oikealta ryhmittäin ohimarssimuotoon (rivistö nelittäin). Ohimarssijärjestys ja
-muoto sekä etäisyydet ja välimatkat ovat samat kuin kentälle saavuttaessakin.
Ohimarssitiet ovat merkityt piirrokseen. Ohimarssin aikana tekevät kaikki kilpai-
lijat kunniaa Tasavallan Presidentille. Ohimarssin jälkeen poistutaan lähtö-
kentälle.

Askellaji: harjoitusravi.
Puku: kilpailupuku.
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Liite n:o 5.

JOUKKUEIDEN JA PALKINTOJEN SAAJIEN ESITTELY.

A. Joukkuckilpailuihin osallistuvien joukkueiden esittely.

Kukin joukkuekilpailu alkaa kaikkien siihen osallistuvien maiden joukkuei-
uen yhfaikaisesti suorittamalla ohimarssilla. Joukkueet seuraavat toisiaan 30
metrin etäisyydellä järjestyksessä Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi. Kukin jouk-
kue kolmi- tai nelirivissä ravissa. Joukkueet ratsastavat lähtökentältä kilpailu-
kentälle seuraten alussa pääkatsomon puoleista reunaa, jatkaen vastakkaista
puolta lähtökentälle saakka, jota tietä poistuvat kentältä. Sivuuttaessaan kunnia-
aition suorittavat kaikki joukkueisiin kuuluvat tervehdyksen.

Kenttäkilpailuun osallistuvat suorittavat edellä tarkoitetun ohimarssin vain
ennen esteratsastuskilpailua 20. 6. 37.

B. Palkintojen saajien esittely,

Tulokset julistetaan, kun kilpailulajin tulokset on saatu valmiiksi lasketuiksi.
Julistaminen tapahtuu:

ai palkintotuomaritornissa olevalla laululla ja
b) kovaäänisen välityksellä.
Palkinnoille sijoittautuneet kussakin kilpailulajissa ratsastavat tällöin lähtö-

kentältä palkinnoille sijoittautumisjärjestyksessä laukaten radalle lyhintä tietä
rintamaan kunnia-aition eteen, jossa hevosille jaetaan kunniaruusukkeet. Tämän
jälkeen oikealta jonoutuen ratsastajat kaartavat vasemmalle ja laukkaavat kun-
niakierroksen kentän ulkoreunoja seuraten satuloimispaikalle saakka, poistuen
sitä tietä kentältä.

Joukkuekilpailuissa suorittaa edellämainitun kunniakierroksen kentällä voit-
tava joukkue kolmi- tai nelirivissä.

Kunniaruusukkeiden jaon yhteydessä nostetaan kansainvälisissä kilpailula-
jeissa voittajasalkoihin a.o. maiden liput, keskelle voittaneen, oikealle toiseksi ja
vasemmalle puolelle kolmanneksi sijoittautuneen kilpailijan maan lippu. Lippuja
nostettaessa salkoihin soitetaan voittajaksi selviytyneen kilpailijan maan kansallis-
hymni. Tämän jälkeen suorittavat kilpailijat edellä selostetun kunniakierroksen.

Asianomaisten huomio kiinnitetään siihen, huomioonottaen ylläolevat juhla-
menot, että hevosten ja ratsastajien, joilla on mahdollisuuksia palkinnoille sijoit-
tautumiseen, ei pidä poistua Stadionin ratsastuskentältä tai verryttelykentältä
niinkauan kun k.o. kilpailu vielä on käynnissä. Kunkin kilpailun palkintojen
lukumäärä ilmenee ohjelmasta.

C. Palkintojen jako.

Palkintojen jako suoritetaan päättäjäisjuhlallisuuksien yhteydessä Kaivohuo-
neella, lukuunottamatta kilpailuja XII, XIII ja XIV, joiden palkinnot jaetaan
Stadionin ratsastuskentällä (palk. saajat jalan) kilpailun IX päätyttyä lauantaina
19. 6. 37.
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